
1. Předmět smlouvy

1_) Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatel zajistit funkci pověřence pro

ochranu osobních údajů (dále také jen ,,Pověřenec"),

2) Dodavatel se na záktadě této Smlouvy zavazuje zajistit pro Objednatele poradenství směřující k
dosažení souladu nakládání s osobními údaji s GDPR, obsahující:

(a) prověření vnitřní řídící dokumentace související s ochranou osobních ÚdajŮ a prověření

procesů a kontrolních mechanismů souvisejících s ochranou osobních údajŮ;

(b) Analýzu dat a klasifikace osobních údajů, včetně jejich umístění, objemu, struktury a

zabezpečení; ''

Analýzu účelů zpracování osobních údajů a posouzení jejich legitimity ve vazbě na GDPR.

Prověřenídodržovánípovinnostídle GDPR - týkajících se ochrany osobních údajů;

ldentifikaci rizik při zpracování osobních údajů, včetně posouzení jejich závaŽnosti a návrh

opatření pro eliminaci zjištěných vysokých rizik (v ceně není nákup konkrétních

technologických opatření);
(e) Poskytnutívzorové dokumentace k úpravě "na míru"

(f) ŘaOne povinné proškolenívšech relevantních pracovníků.

3) Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele zajistit lnterní audit souladu

nak!ádání s osobními údaji s GDPR (předmětem auditu je zhodnocení skutečného stavu nakládání

s osobními údaji a jeho souladu s GDPR). Audit je ukončen předáním protokolu o závěrech auditu

objednateli, objednatel se zavazuje případné výhrady Dodavatele zapracovat bez zbytečného odkladu

od předání protokolu dle předcházejícívěty.

4) objednatel se za služby dle této Smlouvy výše (bod 1..1, L2. a 1.3) zavazuje uhradit Dodavateli

sjednanou cenu,

2. činnost Pověřence

1) Činnost Pověřence zahrnuje tyto činnosti dle platné právníúpravy:

(a) Monitorovánístavu ochrany osobních údajů a souladu zpracováníosobních údajŮ s GDPR;

(b) Konzultace nových operací zpracování dle čl. 39 GDPR;

(c) Provádění posouzenívlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) dle čl. 39 a 35 GDPR;

(d) Kontaktní místo pro subjekty údajů, správce údajŮ a dozorový úřad a spolupráce

s dozorovým úřadem dle čl. 37 GDPR;

(e) ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33

GDPR a subjektu údajů dle čl. 34 GDPR;

Poskytováníinformacía poradenstvív oblasti ochrany osobních údajů dle čl, 39 GDPR;

Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování dle čl, 39 GDPR;
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