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Smlouva o zpracování osobních údajů

a Smlouva o podmínkách Sdílení dat

Doba trvání zpracová ní:

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu trvání Poskytování služeb a dáIe po dobu,
Po kterou má oprávněný zájem na jejich uchování(v souladu s Obecným nařízením a/nebo Zooú)
nebo Po kterou jejich uchování vyŽadu.je příslušná tuzemská legislativa nebo právo EU. Nejdéle
vŠak jeden (1) rok ode dne daňového promlčení práv a povinností vztahujících se k účelu
zpracová n í.

Po ukonČení této doby má Dodavatel povinnost předané osobní údaje vrátit odběrateli nebo je
vymazat včetně existujících kopií.

subdodavatelé:

Odběratel tímto souhlasí se zapojením dalšího zpracovatele (dále jen ,,Subdodavatel") do
zPracování osobních ÚdajŮ, a to za předpokladu, že tento Subdodavatel již byl ke dni podpisu této
SmIouvy zapojen do Poskytová ní služeb OdběrateI i,

Dodavatel bude Odběratele prokazatelně informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících
se PřijetídalŠÍch SubdodavatelŮ nebo jejich nahrazení, a to písemně nebo elektronicky. odběratel
má Po obdrŽení informace lhŮtu deseti (10) kalendářních dnů na vyslovení námitek proti
Dodavatelem navrhovaným změnám. Odběratel je oprávněn ze závažného důvodu
odvolat/neuděIit svŮj souhlas s využitím Subdodavatele; závažným důvodem je v těchto případech
zejména poruŠení ZOOÚ a/nebo Obecného nařízenía/nebo jiných obecných právních předpisů při
zPracování osobních ÚdajŮ tímto Subdodavatelem. Odvolání/neudělení souhlasu musí být
]:::'.:: =r lčilěnc c'se-,]ě,,,.lč' JcCal,,aie|, a tc s:l,,,ederim důvodu pro odvolání/neudě]eni

]::;,::: .e Pci'^ei :y:c S*3Jcaárč]e ů za-"eza:- !,e s:e,nem rozsanU, iako ie on sam zavázan
touto Smlouvou. Dodavatel je vŮČi Odběrateli zodpovědný za zpracování osobních údajů
Subdodavatelem, jako by tak činil sám.

4. Práva a povinnostiDodavatele

Pokud je Dodavatel v pozici Zpracovatele, platí pro něj níže uvedená práva a povinnosti:

4.1,1,. Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu se ZOoú, obecným nařízením, touto
Smlouvou a Pokyny Odběratele, které budou prokazatelně odběratelem uděleny.
Udělování PokynŮ Odběratelem bude probíhat písemně nebo elektronicky.

4,1,.2. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro Dodavatele (resp.
ZPracovatele) z Obecného nařízení. Zejména, nikoliv výlučně, se tedy DodavateI zavazuje:

4.1.2.1. poskytnout Odběrateli nezbytnou součinnost při plnění odběratelovy povinnosti
reagovat na Žádosti o výkon práv subjektů údajů (fyzických osob, k nímž se
osobní Údaje vztahujÍ) ve smyslu č|.28 odst,3 písm, e) obecného nařízení.
Odběratelje povinen Dodavatele bez zbytečného odkladu informovat o nutnosti
poskytn utí takové součinnosti.

4.3-.2.2. ve smyslu Článku 32 Obecného nařízení přijmout taková technická a organizační
oPatřenÍ, abY nemohlo dojít k protiprávnímu nebo náhodnému zničení, ztrátě,
PozměňovánÍ, kneoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo
jinak zPracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Tato

3.3,

3.4.
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