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pověřencem může být pouze osoba, která splňuje požadavky platné právní Úpravy na profesní

kvalifikaci, odborné znalosti práva a ochrany osobních údajů a je schopna plnit Úkoly stanovené

v čl, 39 Nařízení, jakož i splňuje veškeré další podmínky dle oddílu 4 Nařízení.

Dodavatel zajišťuje funkci Pověřence pomocí svých pracovníkŮ splňujících poŽadavky právní

úpravy, Dodavatel je povinen zajistit plnou zastupitelnost Pověřence a jeho dostupnost po celý

týden včetně víkendů.

Za účelem podpory a usnadněníčinnosti Dodavatele zřídí Dodavatel pozici asistenta pro ochranu

osobních údajů (dále jen ,,Asistent"). Asistent bude zajiŠtovat pravidelné administrativní a

organizační činnosti včetně přenosu informací a komunikace mezi odborníky Dodavatele v oblasti

GDpR dotčenými s vedoucími evidencí či jinými určenými pracovníky, které nakládají s osobními

údaji a spolupracuje s Obcí za účelem zajištění řádné implementace doporuČení Dodavatele

uvedených v závěrečném protokolu o auditu.

3. Cena

a Standardní (základní) cena za služby, které jsou předmětem této smlouvy, Činí 207 984 KČ

(slovy:,,dvěstesed mtisícdevětsetosmdesátčtyři"),

objednatel se zavazuje uhradit DodavateIi sjednanou cenu v závislosti na délce trvánÍSmlouvy

ta kto:

!v přípaoě uzavření smlouvy na období 24 měsíců ode dne jejího uzavření ve formě 24

měsíčních splátek standardní ceny ve výši celkem 4333 Kč, měsíčně (kdy v tomto případě

Dodavatel poskytuje objednateli slevu ve výši a0 % standardní ceny tj. 2600,- měsíČně, coŽ

v souhrnu činní 62400,- nebo

f]v pripaOě uzavření smlouvy na období 36 měsíců ode dne jejího uzavření ve formě 36

měsíčních splátek standardní ceny ve výši celkem 4333 Kč měsíčně (kdy v tomto případě

Dodavatel poskytuje objednateli slevu ve výši 47 ,5 % standardní ceny), tj.2275,, měsíČně, coŽ

v souhrnu činí81900,- Kč , nebo

fi v pripaOě uzavření smlouvy na období 48 měsíců ode dne jejího uzavření ve formě 48

měsíčních splátek standardní ceny ve výši celkem 4333 Kč měsíčně (kdy v tomto případě

Dodavatel poskytuje objednateli slevu ve výši 55 % standardníceny), tj. 1950,- KČ měsíČně,

což v souhrnu činní 93600,-

(cena dle písm. a), b)nebo c) čl, 3 této Smlouvy dále také jen ,,základní cena"),

Měsíčnísplátka Ceny je splatná vždy k 15. dni kalendářního měsíce.

V případě prodlení s hrazením Ceny resp. jakékoli její splátky dle této Smlouvy je Objednatel
povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

4. Práva a povinnosti Objednate!e

o kontaktní osobou objednatele pro pověřence i Dodavatele je její statutární zástupce.

o objednatel není oprávněn udílet pověřenci resp, Dodavateli pokyny týkající se výkonu

zákonných úkolů Pověřence, zejména není oprávněn Pověřenci resp. Dodavateli nařizovat
přijímat určité názory v záležitostech týkajících se ochrany dat, instruovat je ohledně toho, jak
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