Accenture Central Europe B.V.,
zřízená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Gustav
Mahlerplein 90, 1082 MA Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v Obchodním
registru Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem: 27162941,
jednající prostřednictvím své organizační složky
Accenture Central Europe B.V., org. s l .
se sídlem V parku 2316/12, PSČ:148 00, Praha 4
IČ 161 886 32
DIČ CZ161 886 32
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka
7660
zastoupená panem Dr. Robertem Libonatim, vedoucím organizační složky
(dále jen Společnost)
a
Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE)
se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
IČ 61384399
DIČ CZ61384399
veřejná vysoká škola zřízená zákonem
zastoupená rektorem VŠE, prof. Ing. Hanou Machkovou, C S c .
uzavřely tuto

smlouvu o partnerské spolupráci (dále jen smlouva)
č

I.

%

/VŠ/2019

Všeobecná ustanovení
1. Smlouva zakládá spolupráci mezi smluvními stranami ve věcech týkajících se
předmětu smlouvy vymezeném článkem II. této smlouvy, je projevem jejich
svobodné, souhlasné vůle a vychází z výhodnosti jejich vzájemné spolupráce.
2. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít
a řádně a včas plnit závazky v této smlouvě obsažené.

II. Předmět spolupráce
Předmětem smlouvy je zprostředkování kontaktů mezi Společností a studenty
a absolventy VŠE a zajištění další spolupráce a reklamních aktivit, které budou
později upřesněny dle dohody a v jednotlivých objednávkách, Společnosti na VŠE
po dobu platnosti této smlouvy. VŠE se zavazuje, že zajistí Společnosti partnerské
plnění způsobem uvedeným v článku III. této smlouvy, Společnost se zavazuje, že
za toto plnění zaplatí sjednanou cenu.
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III. Závazky VŠE
A. Reklamní aktivity spojené s partnerstvím
VŠE
1. uděluje Společnosti právo užívat pro svoji vlastní reklamu spojenou s náborovými
aktivitami vůči studentům a absolventům VŠE titul „Partner Vysoké školy
ekonomické v Praze".
2. uděluje Společnosti právo používat pro své vlastní reklamní a marketingové účely
spojené s náborovými aktivitami vůči studentům a absolventům VŠE název
a logotyp VŠE a s ním spojené reklamní materiály, a to jak v textovém, tak
i obrazovém a slovním vyjádření. Společnost se přitom zavazuje používat je
v souladu se směrnicí č. 03/08 Zásady používání a ochrana loga VŠE v Praze (ke
stažení na
a s platným Manuálem VŠE (vydán
) a způsobem, který
roku 1999), (ke stažení na
nepoškodí dobré jméno VŠE. Náklady vzniklé s takovýmto použitím hradí
Společnost. Po ukončení platnosti této smlouvy je Společnost povinna nejpozději
do 3 měsíců od ukončení smluvního vztahu odstranit logo VŠE ze všech
materiálů, na které bylo toto umístěno. V případě jakékoliv změny výše uvedené
směrnice č. 03/08 či Manuálu VŠE bude kontaktní osoba Společnost dle čl. V I
od st. 4 o této změně vyrozuměna bez zbytečného odkladu.
3. uvede obchodní název Společnosti na tabuli partnerů v prostorách Nové budovy
VŠE. Název a partnerský titul Společnosti přitom budou instalovány na místě a
v provedení, odpovídajícím postavení Společnosti v hierarchii partnerů/sponzorů
VŠE. O umístění loga bude Společnost předem informována a bude mít prostor
se k umístění vyjádřit.
4. zajistí umístění loga a partnerského titulu Společnosti na www.vse.cz v sekci
Partneři VŠE včetně odkazu na webové stránky Společnosti. Použití loga skupiny
Accenture je podmíněno splněním pravidel pro používání loga společnosti, které
kontaktní osoba Společnosti sdělí VŠE vždy u jednotlivého použití loga, právě dle
účelu použití.
5. bude informovat Společnost o všech relevantních společenských či odborných
akcích plánovaných na VŠE s dostatečným předstihem.
B. Kontakt s e studenty
VŠE prostřednictvím svého pracoviště, Rozvojového a poradenského centra (dále
R P C ) z a účelem pracovního uplatnění studentů a absolventů VŠE bude vytvářet
Společnosti následující podmínky pro její prezentaci:
1. Umožní Společnosti pravidelně se účastnit veletrhů pracovních příležitostí Šance
pořádaných VŠE dvakrát ročně a zároveň umožní Společnosti přednostní výběr
místa stánku a možnost umístění většího stánku, tak jak odpovídá jejímu
postavení v hierarchii partnerů VŠE.
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2. Umožní průběžné využití webové stránky, nástěnek a stojanů ve správě R P C ,
inzerce pracovních míst, rozesílání přímých emailů na studenty v rámci služby
"Odběr novinek" apod., závisí na četnosti jednotlivých akcí. Reálná cena bude
stanovena podle platného ceníku služeb, který je zahrnutý v dokumentu
„Partnerství Vysoká škola ekonomická v Praze 2019", a tvoří přílohu této smlouvy.
Přesné využití bude v průběhu roku dle zájmu blíže upřesněno mezi Společností
a VŠE.
3. Umožní realizaci prezentací, workshopů a propagačních akcí Společnosti
(zacílených na nábor studentů) ve vhodných pronajatých místnostech na VŠE,
včetně zajištění marketingové podpory a informovanosti studentů o těchto akcích
prostřednictvím webu, plakátů, nástěnek, velkých displejů v prostorách VŠE,
rozesláním emailů. Reálná cena bude stanovena podle platného ceníku služeb.

IV. Závazky Společnosti
1. Společnost se zavazuje uhradit VŠE za reklamní aktivity spojené
s partnerstvím, které jsou předmětem čl. III. bodu A, sjednanou cenu
lus daň z přidané hodnoty (dále jen DPH).
2. Společnost se zavazuje uhradit VŠE z a aktivity spojené s kontaktem s e
studenty, které jsou předmětem čl. III. bodu B, sjednanou cenu
plus D P H .
3. Celkovou částku ve výši
plus D P H uhradí Společnost v jedné
splátce. Úhrada proběhne na základě řádného daňového dokladu (faktury)
VŠE s lhůtou splatnosti 30 dnů od jejího doručení Společnosti, a to na
bankovní účet VŠE č. 1
vedený u
s tím,
že právo fakturovat vzniká okamžikem podepsání smlouvy. K fakturované
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných předpisů.
V. Dohoda o mlčenlivosti
1. Z a důvěrné jsou považovány veškeré informace, o kterých s e jedna ze
smluvních stran dozví v souvislosti s touto smlouvou a které budou z a
důvěrné označeny druhou smluvní stranou, nestanoví-li zákon jinak. Strany
souhlasí, že důvěrné informace nesmí být i po skončení účinnosti této
smlouvy sděleny třetí osobě s výjimkou
i. předchozího písemného souhlasu druhé (nesdělující) strany
nebo
ii. řádného plnění povinností vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů, rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů nebo
orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodli, že informace o výši dohodnuté odměny podle této
smlouvy představují součást obchodního tajemství Společnosti ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3 1 . 12. 2019 a nabývá platnosti dnem
jejího podepsání oběma stranami a účinnosti dnem, kdy byla uveřejněna v
registru smluv.
2. Smluvní strany s e dohodly, že jakékoliv zpracování osobních údajů podle nebo v
souvislosti s touto smlouvou se řídí přílohou 1. této smlouvy.
3. V případě pokračování spolupráce uzavřou smluvní strany samostatnou
příslušnou smlouvu o partnerské spolupráci na období 1 . 1 . 2020 - 3 1 . 12. 2020.
O zájmu v pokračování spolupráce se budou smluvní strany informovat nejpozději
do 31.12.2019.
4. Smluvní strany budou koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a
neprodleně řešit vznikající problémy v duchu vzájemné spolupráce.
5. Kontaktními osobami smluvních stran ve věcech souvisejících s plněním závazků
uvedených v čl. III. a IV. této smlouvy jsou určeni:
za Společnost Accenture Central Europe B.V., org. sl.

kontaktní adresa: VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
6. Obě smluvní strany si vyhrazují právo vypovědět tuto smlouvu. Výpověď musí mít
písemnou formu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně. V případě předčasného ukončení této smlouvy je VŠE povinna vrátit
Společnosti poměrnou část uhrazené odměny dle čl. IV a to z a období po
účinnosti výpovědi této smlouvy.
7. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Z a podstatné porušení smlouvy s e
považuje zejména nesplnění závazků sjednaných v čl. III. a IV., a to ani po
předchozí písemné výzvě a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě druhou smluvní
stranou. Účinky odstoupení nastávají ex nunc.
8. Společnost se zavazuje realizovat své činnosti bez jakýchkoli nezákonných,
nemorálních nebo podvodných aktivit. Dodavatelé jsou povinni jednat způsobem,
který je v souladu s etickými a profesními normami Accenture, jak jsou popsány v
Kodexu chování dodavatelů Accenture, včetně požadavku okamžitého ohlášení
nezákonného, podvodného nebo neetického jednání. Znění tohoto Kodexu
chování dodavatelů lze nalézt na accenture.com/SupplierStandardsOfConduct.
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9.

Společnost zavedla mechanismy ohlašování a zakazuje odvetná opatření nebo
jiné protiakce z a ohlášení porušení těchto norem chování. V případě, že chcete
nahlásit závažnou událost, zavolejte na Linku etiky podnikání Accenture na čísle
+1 312 737 8262, která je k dispozici 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu (přičemž
můžete zavolat na účet volaného), nebo navštivte šifrovanou webovou stránku na
https://businessethicsline.com/accenture. Používejte Linku etiky podnikání pouze
v dobré víře. Accenture bere veškerá obvinění vážně.

10.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení
dostane VŠE a jednu Společnost. Všechna vyhotovení mají platnost originální
smlouvy.

11.

Doplňky k této smlouvě i jakékoli její změny mohou být provedeny jen písemně,
není-li smlouvou stanoveno jinak.

12.

Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

13.

VŠE je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č.340/2015
Sb., o registru smluv. Společnost si je vědoma následků této skutečnosti, tj. že
smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že
osobní údaje uvedené v této smlouvě pro kontaktní osoby smluvních stran
(jméno, telefonní číslo a email), jakož i ujednání dle bodu V.2. smlouvy se
neuveřejní.
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PŘÍLOHA 1
PŘÍLOHA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato příloha o ochraně osobních údajů (dále jen „příloha o ochraně osobních údajů" podléhá
podmínkám Smlouvy. Tato příloha o ochraně osobních údajů podle GDPR bude chápána
jako příloha Smlouvy a bude považována za součást Smlouvy. Termíny, které zde nejsou
definovány, mají stejný význam jako ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Smlouvou a touto
přílohou o ochraně osobních údajů bude mít přednost tato příloha o ochraně osobních údajů.
Jestliže Poskytovatel nedodrží některé ustanovení této přílohy o ochraně osobních údajů,
bude to považováno za hrubé porušení Smlouvy.
1.

DEFINICE

„Poskytovatel" znamená VŠE pro účely této přílohy o ochraně osobních údajů.
„Osobní údaie Accenture" znamenají osobní údaje vlastněné, licencované či jinak řízené či
zpracovávané Accenture nebo jeho přidruženými společnostmi (včetně osobních údajů
zpracovávaných Accenture nebo jeho přidruženými společnostmi jménem klientů Accenture).
„Obchodní kontaktní informace" znamenají jakékoli osobní údaje, které se používají za
účelem komunikace či usnadnění komunikace s jednotlivci ve vztahu k jejich zaměstnání,
podnikání či profesi, např. jejich jméno, název funkce, pracovní adresu, číslo služebního
telefonu, číslo služebního faxu či služební e-mailovou adresu.
„Zákony na ochranu osobních údajů" znamenají veškeré platné zákony, nařízení a regulační
pokyny ohledně zpracování či ochrany osobních údajů, ve znění případných změn a
dodatků, mimo jiné včetně nařízení (EU) 2016/679 z 27 dubna 2016, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR).
„Osobní údaie" znamenají jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě (nebo do té míry, do jaké se příslušné zákony na ochranu osobních údajů vztahují na
informace o právnických osobách, o identifikované nebo identifikovatelné právnické osobě)
nebo jakkoli jinak jsou definovány v zákonech na ochranu osobních údajů.
„Zpracování" znamená jakoukoli operaci či soubor operací, které jsou prováděny na
osobních údajích, bez ohledu na to, zda jsou prováděny automaticky nebo ne, například
sběr, nahrávání, organizování, ukládání, upravování či pozměňování, přístup k nim,
vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem,,sířením či jiné zpřístupňování,
přiřazování či kombinování, blokování, výmaz či zničení, V-souladu s tím budou vykládány
výrazy „proces" a „procesy". Zpracování znamená i zpracován f formou subdodávky.
2.

2.1

2.2

3.

ŽÁDNÝ PŘÍSTUP P O S K Y T O V A T E L E K OSOBNÍM ÚDAJŮM A C C E N T U R E

Kromě případů uvedených v článku 3 Poskýtovafél nebude mít přístup ani se nebude
snažit získat přístup (ani se nebude snažit získat prostředky k přístupu) k Osobním
údajům Accenture. Poskytovatel smluvně zaváže své dílčí zpracovatele k plnění
tohoto závazku.
Kromě případů uvedených v článku 3, jestliže Poskytovatel (nebo některý z jeho
subdodavatelů či dílčích zpracovatelů) přistoupí, získá přístup nebo získá prostředky k
přístupu k Osobním údajům Accenture, pak Poskytovatel (a zajistí, že každý relevantní
dílčí zpracovatel nebo subdodavatel):
2.2.1 o tom bude neprodleně informovat Accenture;
2.2.2 nebude dále přistupovat či usilovat o přístup k takovým Osobním údajům
Accenture ani je Zpracovávat nebo o to usilovat a
2.2.3 neprodleně a bezpečně vrátí Osobní údaje Accenture společnosti Accenture.
ÚDAJE O OBCHODNÍCH VZTAZÍCH

Obě strany mohou obdržet Obchodní kontaktní informace druhé strany v rámci udržování
obchodních vztahů podle Smlouvy. Poskytovatel (a jeho subdodavatelé a/nebo dílčí
zpracovatelé) bude zpracovávat Osobní údaje Accenture v souladu se Smlouvou a se
Zákony na ochranu osobních údajů. Accenture může obdržet Osobní údaje také nepřímo
prostřednictvím interních bezpečnostních systémů či jinak. Accenture bude Zpracovávat
Osobní údaje Poskytovatele pro účely vztahující se ke Smlouvě a pro relevantní účely podle
globálních postupů Accenture v oblasti ochrany osobních údajů (na žádost Poskytovatele dá
Accenture kopii těchto zásad Poskytovateli k dispozici) a Přehlášení Accenture o ochraně
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osobních údajů na www.accenture.com/us-en/privacy-policy. Pro takové účely může
Accenture předávat příslušné Osobní údaje do kterékoli země, kde působí globální
organizace Accenture a její klienti a dodavatelé. Pokud to vyžadují Zákony na ochranu
osobních údajů, Accenture a Poskytovatel souhlasí, že podepíší jakoukoli další dohodu či
dodatek, které mohou být požadovány, aby bylo možné předávat takové Osobní údaje mimo
jurisdikci jejich původu.
4. ZMĚNY V ZÁKONECH NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli změn v Zákonech na ochranu osobních údajů, které se budou vztahovat
na Osobní údaje Accenture a budou mít za následek nové požadavky (včetně nových
fyzických, technických, organizačních a bezpečnostních opatření či opatření na ochranu
osobních údajů), bude Poskytovatel v rozumné míře spolupracovat s Accenture na návrhu
nápravných opatření, která nové požadavky zohlední.
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