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Dodatekč.1

S! ke smlouvě o poskytování služeb podpory a rozvoje registru práv a povinností

uzavřené dne 29. 1. 2016
(dále jen ,,Smlouva")

mezi:

1.
IČO:

se sídlem:

zastoupena:

Česká republika - Správa základních registrů

72054506
Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

(dále jen ,,Objednatel")

a

2.
IČO:

se sídlem:

zastoupena:
zapsaná v OR:

bankovníspojenŕ

Asseco Central Europe, a.s.
27074358
Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8525
ČSOB, Č. ú. 1657960/0300

(dále jen ,,Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také jen ,,Smluvní strany")

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ČI. 14.2 Smlouvy, který nově znitakto:

Při poskytováni Služeb může docházet k nahodilému a nepravidelnému přístupu osob
poskytujÍcÍch Služby k osobním údajům obsaženým v RPP. Při poskytováni Služeb však
nedochází ke zpracováni osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu NařIzenI Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
,,GDPR"). Pro případ nahodilého přístupu osob poskytujÍcÍch Služby k osobním údajům
obsaženým v RPP je Poskytovatel povinen zajistit splněni všech povinnosti vyp|ývajÍcÍch z gdpr
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
,,ZOOÚ"), tak, aby nebyla jakkoliv ohrožena nebo narušena bezpečnost osobních údajů
obsažených v RPP, zejména je povinen

· zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a nesdělovat nebo nezpřístupňovat
osobní údaje třetím osobám;

" zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v
souvislosti s plněním dle této Smlouvy, budou zavázány povinnosti mlčenlivosti ve
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stejném rozsahu, v jakém je rMčenlivostI vázán on sám, a aby tato povinnost
mlčenlivosti trvala i po skončeni jejich zaměstnáni nebo provádění prací (minimálně po
dobu 1roku);

· zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plněni dle této Smlouvy, při styku s
osobními údaji nepořizovaly kopie osobních údajů, a aby jejich činností nebo
opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění
osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřÍstupněnÍtřetim osobám;

· zajistit vhodná bezpečnostní opatření proti náhodnému či nezákonnému zničeni,
ztrátě, změně, zpřjstupněnÍ neoprávněným osobám, zneužiti či jinému způsobu
zacházenís osobními údajiv rozporu s GDPR;

· oznámit Objednateli jakékoliv podezření na ohrožení nebo narušeni bezpečnosti
osobních údajů;

· umožnit Objednateli kontrolu plnění povinnosti dle tohoto článku.

1.2. Smluvní strany se dohodly na zrušeni přílohy Č. 6 Smlouvy, přičemž čÍs|ování ostatních příloh
Smlouvy zůstává zachováno.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanoveni Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platnosti originálů, přičemž Objednatel
obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.

2.3. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel: Poskytovatel:

V FMZC dne 1€ 1z. -2o« V dn, Á'i.)z
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