
í-ly *;
t §l-J:íEEB

1,.2.

Název: HELlOS Fenix - 5mlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Reference; S].89/01

Asseco 5olutions, a.s.
Smlouva o zpracování osobních údajů

a Smlouva o podmínkách Sdílenídat

ť_r

Asseco Solutions, a.s.
Se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 1,4o02
lČ 64949541,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka3771,
Zastoupena Mgr. Vladanem Zalejským na základě písemné plné moci ze dne 21,/05/2018
dále jen ,,Dodavatel"

a

Základní škola Pečky, příspěvková organizace
Se sídlem:Třída Jana Švermy 540
lČ: 70836248
Zastoupena: Mgr. Jaroslavou Heroldovou
dále jen ,,Odběratel"

uzavírají spolu vsouladu s ustanovení, § O zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále ien ,,ZaOÚ") a od 25. května 2018 v souladu s čl. 28 odst. 3

NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU\ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů; dále jen,,Obecné nařízení"), tuto

Smlouvu o zpracování osobních údajů
a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat

č. s m lo uvy (d o p l n í D o d ov ate l) : .ť 4.Í .:,ary. ;Í.Q raawje n,,Sm louva ")

//ar,lelP/677,
1. Preambule

Smluvní strany tímto deklarují, že Dodavatel pro Odběratele na základě příslušného smluvního
vztahu zajišťuje dodávku, implementaci, technickou podporu a související služby (školení,
konzu|tační a vývojové služby) k softwarovému produktu Dodavatele vedeném pod obchodním
názvem HELlOS Fenix (dále společně jako ,,Poskytování služeb").

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že:

1-.2,1. s Poskytováním služeb může být spojeno zpracování osobních údajů, jak je definováno
v ZOOÚ a Obecném nařízení. V takovém případě je Odběratel správcem a Dodavatel
zpracovatelem osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. k) ZOOÚ a ve smyslu
ustanoveníčl. 4 bod 7) a 8) Obecného nařízení (dále jen ,,Správce" a ,,Zpracovatel");

1".2.2. za účelem řádného Poskytování služeb může vzniknout na straně Dodavatele potřeba
poskytnutí souČinnosti ze strany Odběratele, a to zejména, nikoliv výlučně, v souvislosti
s diagnostikou a odstraňováním závad/vad (závady/vady a lhůty pro jejich řešení jsou
specifikovány v samostatné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, příp. v
objednávce).
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