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Název: HELl05 Fenix - 5mIouva o zpracováni osobních údajů a Sdíleni dat
Reference:5189/01

Potřeba poskytnutí souČinnost mŮže spočívat v nutnosti umožnit Dodavateli vzdálený
PřístuP do vnitřního systému Odběratele a/nebo v nutnosti poskytnout Dodavateli ze
strany Odběratele přísluŠnou databázi a/nebo část databáze (dále společně jako ,,Sdílení
dat").

2. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je specifikace vzájemných práv a povinností při zpracování osobních
ÚdajŮ Odběratele, zejména pak závazek Dodavatele provádět zpracování osobních údajů pro
Odběratele v souladu s touto Smlouvou, příslušnými ustanoveními ZOOÚ a obecného nařízení, a
pokyny Odběratele.

Tato Smlouva dále upravuje podmínky Sdílení dat, tedy podmínky, za kterých bude odběratel
Poskytovat Dodavateli vzdálený přístup do svého vnitřního systému a/nebo příslušnou databázi
a/nebo část databáze (data).

Smluvní strany vtéto souvislosti berou na vědomí, že při Sdílení dat může a nemusí docházet
k naplněnípodstaty zpracováníosobních údajů ve smyslu ZOOÚ a/nebo obecného nařízení.

3. Zpracouáníosobních údajů

3 : -ie rtf-é,ccvání csobnich údali3:

tÚHem ryaornfuf omffil |idaiúie řiád],é Poskytwiánístužeb-

3-2- Typ/kategorie osobních údajů:

Dodavatel je za úČelem specifikovaným v odst. 3.1 této Smlouvy oprávněn zpracovávat všechny
osobní Údaje potřebné pro splnění tohoto účelu, přičemž zejména se bude jednat o tyto osobní
údaje:

- Jméno

- Příjmení

- Titul

- Kontaktníúdaje (email, telefon, adresa trvalého pobytu, doručovacíadresa)
- Lokalita místa výkonu práce

- PodPis (typicky u smluvních dokumentů, protokolů o provedené práci, akceptačních
protokolech, prezenčních listinách při školeních apod.)

- Kromě výŠe uvedeného takové osobní údaje, k jejichž zpracování udělí příslušný subjekt
údajů prokazatelně souhlas

- Kromě výŠe uvedeného takové osobní údaje, které Odběratel Dodavateli poskytne
v rámci Poskytování sluŽeb, resp. v rámci Sdílení dat (v tomto ohledu záleží na
konkrétním obsa hu Odběratelovy databáze)

- Jiné (Odběratel může doplnit další typ osobních údajů):

Smluvní strany tímto prohlaŠují, že za účelem definovaným vodst.3.1_ této Smlouvy nebudou
zPracovávánY Žádné citlivé osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) Zooú, resp. osobní
údaje zvláštních kategoriíve smyslu čl, 9 Obecného nařízení.
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