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Č.j. 17265/2019-24

pro regionální rozvoj České republiky
spěvková organizace
04095316
U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSČ 130 00
toupena:
Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
(dále také jako „Centrum")
a

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
IČ:
75082616
se sídlem:
Na Jízdárně 2824/2, 702 00, Ostrava Moravská Ostrava
zastoupená:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., předsedou Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko
(dále také jako „Uživatel)

-

a

TESCO SW, a.s.
IČ:

se sídlem:

jednající:

25892533
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00, Olomouc - Hodolany
předsedou představenstva

(dále také jako „Zhotovitet1)
a

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ:
66002222
se sídlem:
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
zastoupená:
Ing. Janem Koudelkou, p. z.náměstka pro řízení Sekce informačních
a komunikačních technologií
(dále také jako „MMR“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7
PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
MORAVSKOSLEZSKO ze dne 4.2.2010, číslo CRR ČR 17/2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
2.11.2011 CES 4887, Dodatku č. 2 ze dne 3.8.2016 CES 4887/2 a Dodatku č. 3 ze dne
30.7.2018 CES 4887/3, uzavřené podle ust. § 262 odst. 1, s přihlédnutím k ust. § 269 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva")
1.

V souvislosti s nabytím účinnosti nové právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů 25.
května 2018 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V čl. VI se doplňuje nový odstavec 7 v tomto znění:
„7. Uživatel od ostatních smluvních stran nepřijímá žádné osobní údaje s výjimkou jména
a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla kontaktních osob každé smluvní strany.
Uživatel se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s aktuálně platnou a účinnou
právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů, zajistit jejich dostatečnou ochranu tak, aby
nebyly zpřístupněny (byť i z nedbalosti) neoprávněným třetím osobám, a zpracovávat tyto
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osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu od sdělení těchto kontaktních údajů příslušnou
smluvní stranou do sdělení jejich změny, v případě kontaktních údajů uvedených v textu
smlouvy je doba zpracování shodná s dobou uchovávání smlouvy až do provedení její
skartace dle příslušných předpisů. Zpracování provádí pouze zaměstnanci uživatele vázaní
povinností mlčenlivosti, nejde-li o předání do příslušného archivu dle právních předpisů České
republiky. Tyto osobní údaje nepředává uživatel žádné třetí osobě (s výjimkou příslušného
archívu dle právních předpisů České republiky), třetí zemi ani Evropské unii, jsou
zpracovávány pouze za účelem plnění této smlouvy Uživatel neprovádí žádné
automatizované rozhodování ani profilování. “

V čl. VII smlouvy se doplňuje nový odstavec 4 v tomto znění:

Nad rámec odstavce 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel vůči uživateli povinen
v případě, že získá z důvodu plnění předmětu této smlouvy přístup k jakýmkoliv osobním
údajům, jejichž správcem je uživatel, dodržet mlčenlivost, rozsah a standard ochrany těchto
osobních údajů dle aktuálně platné a účinné právní úpravy v České republice a přístup k nim
mít pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění požadavku souvisejícího s předmětem plnění
zhotovitele dle této smlouvy Po tuto nezbytně nutnou dobu umožní zhotovitel přístup k těmto
osobním údajům pouze svým zaměstnancům a dodavatelům, kteří jsou oprávněni dle
zmíněné právní úpravy k přístupu k těmto osobním údajům, jsou vázáni povinností
mlčenlivosti, a kteříjsou oprávněni příslušný požadavek splnit, a to pouze za účelem splnění
požadavku.
„4.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy Zhotovitel je povinen zajistit tuto
povinnost mlčenlivosti i u svých zaměstnanců a dodavatelů, pokud přijdou do kontaktu
s osobními údaji, jejichž správcem je uživatel.
Dojde-li v rámci plnění požadavku k přesunu těchto osobních údajů na jakémkoliv nosiči dat
(včetně papíru), je zhotovitel povinen tyto osobní údaje po splnění požadavku okamžitě vrátit
uživateli a neponechat si žádnou kopii. V době plnění požadavku je zhotovitel povinen zajistit
dostatečnou ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo ani nemohlo dojít k jejich zpřístupnění
neoprávněným třetím osobám, a to jak úmyslně, tak z nedbalosti.
Zhotovitel není správcem ani zpracovatelem osobních údajů v IMS ve smyslu aktuálně
účinné právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů. S ohledem na jeho povinnosti dle
této smlouvy je v některých případech přístup zhotovitele k osobním údajům, jejichž
správcem je uživatel, nezbytný, aby požadavek, který je součástí předmětu plnění smlouvy,
mohl být zhotovitelem splněn.
Osobní údaje, jejichž správcem je uživatel, získané zhotovitelem jinak či za jiným účelem než
je plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen neužívat, ukončit k nim přístup,

neponechat si žádnou kopii a okamžitě uživateli předat.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a dodavatelé postupovali v souladu
s tímto odstavcem 4 čl. VII smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení smlouvy nese
zhotovitel přímou odpovědnost za škodu vůči uživateli bez ohledu na to, zda škodu způsobil
zaměstnanec či dodavatel zhotovitele.
Zhotovitel, Centrum, MMR a uživatel jsou povinni si poskytnout vzájemně součinnost v rámci
zajištění ochrany osobních údajů, jejichž správcem je uživatel a k nimž může zhotovitel získat
přístup v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

V čl. Vlil smlouvy se doplňuje odstavec 8 v tomto znění:
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„8. Centrum a MMR jako příjemci osobních údajů ve smyslu platné a aktuálně účinné právní
úpravy ochrany osobních údajů jsou vůči uživateli povinni v případě, že získají v rámci plnění
předmětu této smlouvy přístup k jakýmkoliv osobním údajům, jejichž správcem je uživatel,
dodržet mlčenlivost, rozsah a standard ochrany těchto osobních údajů dle aktuálně platné
a účinné právní úpravy v České republice, zajistit výkon práv subjektů těchto osobních údajů
a umožnit přístup k těmto osobním údajům pouze svým zaměstnancům či dodavatelům, kteří
jsou oprávněni dle zmíněné právní úpravy k přístupu k těmto osobním údajům a vázáni
povinností mlčenlivosti.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy. Centrum a MMR jsou povinna zajistit
tuto povinnost mlčenlivosti i u svých zaměstnanců a dodavatelů, pokud přijdou do kontaktu
s osobními údaji, jejichž správcem je uživatel.
Osobní údaje jsou předávány za účelem plnění právních povinností vyplývajících ze smluv
o poskytnutí dotace, právních předpisů Evropské unie v oblasti Evropského fondu
regionálního rozvoje (zejména nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních
0 Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropskému sociálním fondu a fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999) a právních předpisů České republiky v dotační
oblasti, zejména zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů. Dobu uložení osobních údajů určuje v souladu s požadavky právních
předpisů EU a ČR uživatel, který je správcem dat. Dobu uložení sdělí uživatel ostatním
smluvním stranám písemnou formou. V rámci stanovení doby uložení poskytne MMR
uživateli součinnost tak, aby byla určena v souladu s požadavky na dobu uložení
v návazných informačních systémech MSC2007 a IS VIOLA.
Osobní údaje z BENEFIT7 a MONIT7+ nejsou předávány do informačního systému
Evropské unie, k přenosu dochází až prostřednictvím návazného informačního systému
MSC2007, spravovaného MMR. Žádný ze správců neprovádí automatizované rozhodování
ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii.
MMR a Centrum jsou povinna jako další příjemci splnit informační povinnosti dle čl. 14
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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, ve znění pozdějších předpisů, a plnit v rámci tohoto právního
předpisu povinnosti, které jim jako dalším správcům plynou vůči subjektům osobních údajů.

Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k přesunu těchto osobních údajů na jakémkoliv
nosiči dat (včetně papíru), jsou Centrum a MMR povinna tyto osobní údaje a jejich nosiče po
splnění účelu souvisejícího s předmětem plnění dle této smlouvy okamžitě předat zpět
uživateli, ukončit k nim přístup a neponechat si žádnou kopii osobních údajů.
S ohledem na předmět této smlouvy je přístup Centra a MMR k osobním údajům, jejichž
správcem je uživatel, nezbytný, aby příslušný úkon související s plněním předmětu této
smlouvy mohl být Centrem a/nebo MMR proveden.

Osobní údaje, jejichž správcem je uživatel, získané Centrem a/nebo MMR jinak či za jiným
účelem než je plnění předmětu této smlouvy, jsou MMR a Centrum povinna neužívat, ukončit
k nim přístup, okamžitě uživateli předat a neponechat si žádnou kopii.
Centrum a MMR odpovídají uživateli za splnění povinností, které jim z tohoto čl. Vlil odstavce
8 smlouvy plynou, a to každý samostatně, a jsou povinna zajistit splnění těchto povinností
u svých dodavatelů.

1

Centrum, MMR a uživatel jsou povinni si poskytnout vzájemně součinnost v rámci zajištění
ochrany osobních údajů, jejichž správcem je uživatel a k nimž může Centrum a/nebo MMR
získat přístup v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. “
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2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají bez změn.

je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Dodatek č. 4

4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, tento dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní MMR.
5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni,

ani pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují podpisy
oprávnění zástupci smluvních stran.

V Ostravě dne

V Praze dne

Centrum pro regionálpí rozvoj
Č^šké republiky
Ind; Zdeněk Mašák
/generální ředitel
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.05. im

RR regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
předseda

V Olomouci dne

TESCO SW, a.s.

Ing. Jan Koudelka

předseda představenstva

p.z. náměstka pro řízení Sekce
informačních a komunikačních

technologií
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