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Název: HELloS FeniX - smlouva o zpracování osobních údajů a 5dílení dat

Reference: s189/01

v součinnosti s Dodavatelem, a (iv) odvolat se proti jakémukoliv odsuzujícímu rozhodnutí nebo

uloženípokuty, pokud pro to existujírozumné důvody a bude to požadováno Dodavatelem,

8. Technické podmínky Sdílení dat

Dodavatel umožňuje sdílenídat prostřednictvím níže specifikovaných standardizovaných postupů:

8.1.1. Vzdálený přístup do vnitřního systému Odběratele

8,1,.2. Poskytnutí databáze či části databáze Odběratele

Pravidla umožněnívzdáleného přístupu a poskytnutí databáze Či její Části jsou popsána ve směrnici

,,Bezpečnost počítačové sítě a ochrana osobních Údajů" Dodavatele, jenž je dostupná ve veřejně

|ristupno části webových strá nek Dodavatele (na www. helios.eu/gdpr).

s ohledem na předchozí ustanovení odst, 8.1 tohoto článku se dodává, že v souladu s obecným

nařízením se Zpracovatel řídí primárně pokyny Správce (tedy Odběratele), jak je uPraveno

v odst 4.1.1 této smlouvy. v zájmu efektivnějšího poskytování služeb však Dodavatel odběrateli

doporučuje využití výše specifikovaných standardizovaných postupů i v případě, kdy se bude

jednat o zpracování osobních údajů,

9, Trvá ní a ukončení Smlouvy
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smlouva může zaniknout:

a) odstoupením smluvní strany v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší

ustanovenítéto Smlouvy (viz odst. 9.3), že je na druhou smluvnístranu prohlášen úpadek

nebo tato vstoupído likvidace. odstoupenímusíbýt uskuteČněné v PÍsemné formě;

b) ukončením příslušného smluvního vztahu, na základě kterého dochází k PoskYtování

sl užeb;

c) dohodou smluvních stran;

d) výpovědí: Smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodŮ s výpovědní lhŮtou dva (2) měsíce,

která začne běžet prvníden následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bYla druhé smluvní

straně doručena.

Za podstatné porušeníSmlouvy se považuje zejména:

a) neposkytování součinnosti kteroukoliv smluvní stranou, aČkoliv k tomu bYla daná smluvní

strana písemně vyzvána a nezjednala nápravu ani v dodatečně PoskYtnuté lhŮtě v délce

patnácti (15) dnÍ;

b) porušení povinností Dodavatele uvedených včlánku 4 této Smlouvy, pokud Dodavatel

nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší než patnáct (15)

kalendářních dnů) ode dne doručení výzvy Odběratele. Odstoupení je v takovém PříPadě

účinné dnem marného uplynutítéto lhůty;

c) porušení povinností odběratele uvedených v článku 5 této smlouvy, pokud odběratel

nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší než patnáct (15)

Asseco 5olutions, a,s,

Smlouva o zpracování osobních údajů

a Smlouva o podmínkách Sdílení dat
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