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4 SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU

'j" uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Smlouva")

Objednatel: Správa základních registrů

se sídlem Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

IČO: 72054506

DIČ: CZ72054506

č. účtu Česká národní banka, č. ú.: 5600881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Vykonavatel: TAYLLORCOX s.r.o.

se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1

IČO: 279 02 587

DIČ: CZ27902587

Zastoupený:

Č. účtu Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 4556253001/5500

(dále jen ,,vykonavatel")

l. Základní účel Smlouvy

1.1. Základním účelem Smlouvy je splněni povinnosti vykonavatele provést externí audit pro
projekt ,,Národní certifikační autorita" (dále jen ,,NCA") s celkovými limitnImi náklady na
provedeni auditu 179 997,- KČ bez DPH, tj. 217 796,- KČ vC. DPH. Takto stanovené limitní
náklady předmětu této Smlouvy nelze překročit.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je provedení externího auditu pro projekt NCA uvedený v hlavě
ll. této Smlouvy a vydání ,,Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely" (dále jen ,,Zprávy")
pro níže uvedený projekt.
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2.2. Vybudováním Národní certifikační authority vznikne systém pro poskytování
kvalifikovaných služeb vytvářejÍcÍch důvěru, zejména:

a)

b)
')

kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy
kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě
kvalifikovaných elektronických časových razítek

pro subjekty uvedené v § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, pro bezpečnostní/zv|áštnÍ složky, orgány veřejné moci
uvedené v rejstříku orgánů veřejné moci vedeném Ministerstvem vnitra, státní úřady,
organizační a jiné složky státu nevykonávajÍcÍ veřejnou moc, fyzické osoby a další subjekty
určené ze strany orgánů veřejné moci, a to kvalifikovaným poskytovatelem služeb
vytvářejÍcÍch důvěru dle nařÍzení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 oelektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o
zrušení směrnice 1999/93/ES (dále též ,,projekt").

2.3. Vybudováním NárodnícertifikačnÍautority po zařazenívýše uvedených služeb do národního
Trusted services list se objednatel stane kvalifikovaným poskytovatelem a též správcem
všech výše uvedených částí Národní certifikační autority a s tím souvisejÍcÍch služeb
souvisejÍcÍ infrastruktury. Národní certifikační autorita bude vybudována za účelem
poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejÍcÍch důvěru ve smyslu nařízenÍ elDAS a zákona
Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce.

2.4. Externí audit pro projekt NCA dle ČI. 2.1. až 2.3. této Smlouvy bude realizován nezávislým
externím auditorem v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2.5. Audit pro projekt nca uvedený v ČI. 2.1. až 2.3. této Smlouvy musízahrnovat zejména:
a) posouzení shody pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické

podpisy
b) posouzení shody pro službu vydávání kvalifikovaných certifikát,ů pro elektronické

pečetě
C) posouzení shody pro službu vydávání kvalifikovaných elektronických časových

razítek
d) další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

2.6. výše uvedené služby budou hodnoceny podle předmětných ETSI norem.

III. Podmínky realizace předmětu Smlouvy

3.1. Zpráva (v českém jazyce) vypracovaná vykonavatelem musí poskytnout ujištění a informaci
zejména o následujících skutečnostech:
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a)

b)

')

d)

Zhodnocení souladnosti projektu NCA s legislativnňmi požadavky na vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy;
zhodnocení souladnosti projektu NCA s legislativními požadavky na vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro pro elektronické pečetě;
zhodnocení souladnosti projektu NCA s legislativními požadavky na vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro pro elektronická časová razítka;
další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

3.2. Zpráva vypracovaná vykonavatelem musí být jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak,
aby bylo:

a)

b)

')

zřejmé jaké údaje/skutečnosti vykonavatel skutečně ověřil;
zřejmé na jakých datech, a podle jakých kritérií operace ve smyslu ČI. 3.1. této
Smlouvy hodnotil, včetně výsledků hodnocení; a
možné na základě informací uvedených ve Zprávě dospět ke stejným závěrům,
k nimž dospěl vykonavatel.

IV. Místo plnění vykonavatele a doba trvání smlouvy

4.1. Místem výkonu auditorské činnosti je sídlo objednatele a všechny jeho organizační složky,
jakož i všechna jeho pracoviště podí|ejÍcÍ se na tvorbě, vedení a zpracování údajů a
informací, vstupujÍcÍch do účetnictví objednatele v rámci projektu uvedeného v ČI. 2.1. až
2.3. této Smlouvy.

4.2. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, ode dne nabytí jejiúčinnosti do doby odevzdání
Zprávy pro Projekt uvedený v ČI. 2.1. až 2.3. této Smlouvy vykonavatelem objednateli.

4.3. Termín zahájení plněnítéto Smlouvy je stanoven od nabytí účinnosti této Smlouvy a termín
ukončení plnění této Smlouvy (odevzdání Zprávy za Projekt) je stanoven nejpozději do
31.01. 2019.

Název služby pro vydávání Termín dodání

kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě 31.01. 2019

kvalifikovaných elektronických časových razítek 31.01. 2019

kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy 31.01. 2019

V. Cenové ujednání

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit vykonavateli za řádnou a včasnou realizaci předmětu
Smlouvy odměnu, která se sjednává jako nejvýše přípustná za celou dobu trvání této
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Smlouvy a jako cena celková za plněni dle hlavy ||. této Smlouvy, a to ve výši 217 796,- KČ
(slovy: dvěstěsedmnácttisícsedmsetdevadesátšest korun českých) na bankovní účet
vedený u Raiffeisenbank a.s. č. ú. 4556253001/5500 a to na základě dodavatelem vystavené
faktury. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné finanční
částky, než Cenu plnění a případně přIslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není
dotčeno právo Vykonavatele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či
jiných sankcí, a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Objednatelem
V takto stanovené odměně jsou zahrnuty veškeré náklady vykonavatele spojené s celkovým
plněním předmětu této Smlouvy.

5.2. je-li Vykonavatel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Vykonavateli uhradit Cenu plnění včetně DPH.
Vykonavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plněni

5.3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH. V případě, že
Vykonavatel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

5.4. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než třicet (30) kalendářních dnů
ode dne doručeni Faktury Objednateli

5.5. Podrobné členění ceny za jednotlivé služby je uvedená v Příloze č. 2 - Cena plnění.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Vykonavatel je povinen:

a) Vykonávat auditorskou činnost podle této Smlouvy tak, aby byl předmět této Smlouvy
realizován řádně a včas, Zpráva pro projekt vykonavatele musí být řádně zpracována,
objednateli protokolárně předána a v dostatečném časovém předstihu projednána,
nejméně však 14 dnů před termínem protokolárního předání Zprávy. Zpráva pro projekt
dle hlavy ||. této Smlouvy bude vypracována a objednateli předána nejpozději do
31.01.2019.

b) Neprodleně informovat objednatele pokud zjistí, že reálný stav realizace Projektu v
jakémkoli materiálním ohledu neodpovídá vykazovaným údajům;

c) Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména o informacích s povahou
utajovaných informací, jak jsou definovány v § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o
utajovaných informacích, ve znění pozdějších předpisů a informacích s povahou
obchodního tajemství, jak je definováno v § 514 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o kterých se dozvív souvislosti s touto Smlouvou
a takovýchto informací nesmÍzneužÍt ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetích osob.
Tato povinnost trvá i po zániku platnosti Smlouvy. Vykonavatel může být zproštěn
mlčenlivosti pouze se souhlasem objednatele nebo v případech výslovně uvedených v
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příslušných obecně závazných právních normách. Povinnosti podle tohoto písmena se
nevztahují na případy, kdy je vykonavatel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo
informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím

r V

organu verejne řňocL
d) Vykonavatel je povinen zajistit plnění podmínek zajištění ochrany informací i ze strany

svých pracovníků.

6.2. Objednatel je povinen:

a) Umožnit vykonavateli výkon činností souvisejÍcÍch s prováděným auditem;
b) Poskytnout vykonavateli na základě písemné výzvy vykonavatele, doručené objednateli

na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, součinnost nezbytnou k plnění předmětu
Smlouvy. Součinností se rozumí zejména předání veškerých písemných podkladů
objednatelem vykonavateli, předání informací a poskytnutí potřebných vysvětlení,
případně předání dalších dokladů, které jsou dle názoru vykonavatele pro splnění
předmětu Smlouvy nezbytné.

VIl. Smluvní pokuty

Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají nás|edujÍcÍsm|uvní pokuty:

7.1. Za porušeni nebo nesplněnI povinnosti vykonavatele stanovené v ČI. 6.1. této Smlouvy je
vykonavatel povinen zaplatit objednateli za každý jednotlivý případ porušeni této
povinnosti 100 000,- kč (slovy jednostotisíc korun českých) do 30 dnů ode dne, kdy byl
k zaplacení smluvní pokuty objednavatelem vyzván.

7.2. Smluvní pokutu zaplatí vykonavatel bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně
škoda. Ustanovení této Smlouvy o smluvní pokutě nevylučují právo objednatele
požadovat náhradu Škody.

Vlil. Zánik Smlouvy

8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

a)

b)
dohodou smluvních stran
jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné
porušení vykonavatelem, kterým se rozumí opakované porušení povinnosti
vykonavatele vyplývajÍcÍ z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí
nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
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lX. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy
nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i
v případě, že vykonavatel již zčásti plnil.

9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy, pokud se prohlášeni dle ČI. 10.1. této Smlouvy ukáže
jako nepravdivé.

,í

X. Prohlášení smluvních stran

10.1. Vykonavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízenI. Vykonavatel dále prohlašuje, že
vůči němu není v právni moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního,
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního
řízení na majetek vykonavatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo
zahájeno.

10.2. Vykonatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

10.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele vakonavatel výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajících z příslušných právních předpisů.

10.4. Vykonavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějšÍch předpisů (dále
jen ,,Zákon o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.5. Smluvní strany prohlašujI, že identifikační údaje uvedené v této Smlouvě odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k
jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran.

10.6. jakékoliv změny údajů uvedených vtéto Smlouvě, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně.

10.7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran uvedené ve Smlouvě
ukáže býti nepravdivým, odpovídá smluvní strana, která nepravdivé prohlášenI uvedla za
škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášenI nebo v souvislosti s ní druhé
Smluvní straně vznikly.

10.8. Vykonavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.9. Vykonavatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za
podmínek vyplývajícIch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016
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Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) (dále jen ,,zákon o registru smluv").

10.10. Vykonavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s
přIslušnými právními předpisy, zejména zákonem o elektronických komunikacích a nařizenI
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Příloha č. 1 -
Informace o zpracováni os. Údajů) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařÍzenio ochraně osobních údajů).

10.11. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou smluvní strany nebo
e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby smluvní strany.

XI Závěrečná ustanoveni

11.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řIdí českým právním
řádem.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

11.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel a
vykonavatele a o této skutečnosti písemně informuje.

Přílohy:

Příloha č. 1-lnformace o zpracováníos. Údajů

Příloha č. 2 - Cena plněni

V Pra,e, dn, 1 O -12- 2018

Za objednatele

V Praze dne 26.11.2018 ,
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Příloha č. 1 Návrhu smlouvy

Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řIzeni
veřejné zakázky

v souladu s či. 13 a ČI. 14 nařIzenIm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR")

Zadavatel poskytuje subjektu údajů nás|edujÍcÍ informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na
to, zdali osobní údaje jsou získány od subjektu údajů (či. 13 odst. 1 GDPR) nebo osobní údaje nebyly
získány od subjektu údajů (či. 14 odst. 3 GDPR).

0 Zadavatel je správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci zadávacího řIzeni veřejné
zakázky: Provedeni auditu a vypracování smlouvy o posouzeni shody pro služby NCA

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: Správa základních registrů, Na
Vápence 14, 130 00 Praha 3

· Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování:

· účelem zpracováni osobních údajů je zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a
archivace dokumentace o zadávacím řÍzení;

· správce zpracovává osobní údaje k dosaženívýše uvedeného účelu na základě ČI. 6 odst. 1
písm. C) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právni povinnosti, která se
na správce vztahuje;

· v případě, že zpracováníosobnÍch údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti zadavatele, jsou
osobníúdaje zpracovávány na základě ČI. 6 odst. 1pIsm. f) GDPR, dle kterého je zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, spočÍvajÍcich zejména:

- v komunikacise subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních
údajů, nebo

- pro účely posouzení kvalifikace a provedení hodnocení v případě popisných
osobních údajů {např. údaje z profesních životopisů, doklady o vzděláni, atd.).

© Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje mohou být v souvislosti se zadávacím řizenI
zpracovávány, včetně vymezení kategorií možných dotčených osobních Udajů:

Dodavatel (v případě, je-li fyzickou osobou)

· Identifikační a kontaktní Udaje, zejména jméno, přÍjmení, sídlo, telefonni číslo a e-mailová
adresa

Popisné údaje, vážicise ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména
osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci
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Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele

g Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, přIjmenI, sídlo, telefonní číslo a e-mailová
adresa, případně podpis pokud jsou členy nebo náhradníky členů komise

Popisné údaje, vážIcI se ke způsobilosti dodavatele pInit předmět veřejné zakázky, zejména
osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Členové nebo náhradníci členů komise, nebo přizvaníodbornÍci

Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, přIjmení, sídlo, telefonní číslo, e-mailová
adresa a podpis

Členové realizačního týmu

· IdentifikačnI a kontaktní údaje, zejména jméno, přIjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová
adresa

· Popisné údaje, vážícíse ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména
osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Poddodavatelé a jiné osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci

Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, přÍjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová
adresa

· Popisné údaje, vážicíse ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména
osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Osoba, která za objednatele potvrzuje poskytnutí významných stavebních prací uvedených
v nabídce dodavatele

· ldentifikačni a kontaktní údaje, zejména jméno, přÍjmeni, sídlo, telefonní číslo a e-mailová
adresa

Popisné údaje, vážícíse k oprávněni potvrdit referenci, zejména údaje o vztahu osoby
k objednateli (např., že v době potvrzeníreference byla statutárním orgánem objednatele)

Zaměstnanci a členové orjqánů dodavatele

ldentifikačni a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová
adresa

· Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména
osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Doba uložení osobních údajů

g Osobní údaje budou uloženy u zadavatele po nezbytnou dobu archivace dokumentace
zadávacího řízenÍstanovenou zákonem, tj. po dobu 10 let ode dne ukončeni zadávacího
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řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní
předpis dobu delší

· Práva subjektu údajů

subjekt údajů má:

právo na přístup k osobním údajům

subjekt údajů má právo požadovat informace o:

o účelech zpracováni' osobních údajů;
o kategoriích osobních údajů;
o pň)'emclch nebo kategoriích při)'emců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
o existenci práva požadovat od Správy základních registrů opravu nebo výmaz Vašich

osobních údajů nebo omezeni' jejich zpracován/: anebo vznést námitku proti tomuto
zpracovánij

o právu podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů;
o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od

subjektu údajů.

0 právo na opravu nepřesných osobních údajů;

Pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávané zadavatelem nepřesné, subjekt údajů
má právo požadovat jejich bezodkladnou opravu. Pokud je to potřebné k účelům zpracování
máte také právo požadovat doplněni neúplných osobních údajů.

0 právo na výmaz osobních údajů;

Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje
subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;

o odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracovánij

o vznesete námitku proti zpracování a neexistuji žádné převažujlcl oprávněné důvody pro
zpracovánij

o osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
o osobní údaje musí být vymazány ke splněni právní povinnosti stanovené v právu Evropské

unie nebo členského státu, které se na Správu základních registrů vztahuje;

o nebyl dán souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů dítěte.

· právo na omezení zpracováni poskytnutých osobních údajů;

subjekt údajů má právo požadovat, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
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o popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů subjektu údajů ověřit;

o zpracováníje protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezeníjejich použitij

o správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovánl: ale subjekt údajů je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a nechcete proto, aby byly vymazány;

o subjekt údajů vznese námitku proti zpracovánj dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracováni omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich u/ožen/:
zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určenj výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci osobních
údajů, aniž by tomu původnlsprávce bránil.

Subjekt údajů má právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo správcem jinému
správci, je-li to technicky proveditelné.

Uplatněním práva na přenositelnost nejsou dotčena ostatní práva, kterými subjekt údajů
disponuje vůči správci v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů.

Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

· právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud
se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

· právo vznést námitku

subjekt osobních údajů má právo podat vznést námitku proti zpracováníjeho osobních údajů,
které správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.

Pokud správce po vznesení námitky neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převážují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků, osobní údaje dále nezpracovává.

výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit podáním u správce nebo pověřence
pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

příjemci osobních údajů

je-li zadavatel v zadávacím řizenI zastoupen, poskytuje osobní údaje získané v nabídkách
zástupci zadavatele.
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· je-li veřejné zakázka financována z dotace, poskytuje zadavatel osobní údaje získané
v nabídkách poskytovateli dotace.

· Odborné osoby odlišné od zadavatele a podí|ejÍcÍ se na posouzení splnění podmínek účasti.

zdroj osobních údajů

zdrojem osobních údajů je nabídka dodavatele.

© Další informace

0 Zadavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetizemě nebo mezinárodníorganizaci.

0 Nedojde k automatizovanému rozhodováni, včetně profHováni, ve vztahu k osobním údajům.
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