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Vsetinské nemocnice a.s.

spoleénost zapsané v obchodnim rejsth’ku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B vloika 2946,

se sidlem Nemocniém' 955, 755 O1 Vsetl’n,

zastoupené Ing. Véra Prouskové, MBA, mistopfedseda pfedstavenstva,

IC 26871068,
DIC CZ26871068,
bankovm’ spojem’ UniCredit Bank, ("3. L].
adresa eIektronické poéty:

(déle jen Objednatel),
na strané jedné,

a

STAPRO s. r. o.

spoleénost zapsané v obchodnl'm rejstfl’ku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélove’, oddI'I C vloika 148,

se sidlem Pernétjmské néméstl’ 51, Staré Mésto, Pardubice, PSC 530 O2,

zastoupena’ Ing. Leoé Raibr, jednateI spoleénosti,

IC 13583531,
DIC CZ13583531,
DIC DPH CZ699004728,
bankovm’ spojem’ CSOB Pardubice 6.0.:

adresa elektronické poéty:
(déle jen Dodavatel),
na strané druhé,

déle téi Smluvni strana nebo spoleéné Smluvni strany,

uzavirajl’ mezi sebou Dodatek 6. 1 (déle jen Dodatek) Servism’ smlouvy 6. 80-3720, uzavfené mezi Smluvm’mi
stranami dne 1.5.2017 (déle jen Servisni smlouva nebo Smlouva) v nésledujl'cim zném’:
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Clének I - Uéel uzavf'em’ Dodatku
Smluvni strany sjednévajl' Dodatek za abelem zajiétém’ a upfesném’ povinnosti k ochrané osobnich L'Idajfl
spravovanYch Objednatelem ve smyslu zékona é. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich Udajil v platném znéni
a nafizem’ Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oochrané fyzickych osob vsouvislosti se
zpracovénim osobnich Udajfl a o volném pohybu téchto Udajfl a o zruéem’ smérnice 95/46/ES, obecnym
nafl'zenl'm o ochrané osobnich L'Jdajfl.

élének II - Zmény Smlouvy
TI'mto Dodatkem Smluvni strany ruéi povodnl’ ujednéni élénku VII. Smlouvy: Ochrana osobnich a citlivych
L'Idajfl a nahrazujf 0e élének ujednénim v nésledujfcfm zném’:

Clének VII - Ochrana osobnich a citlivjch fidajfi, jejich zpracovéni

Vzhledem ke skutec'nosti, 29 v rémci smluvniho vztahu za/oz'eného Smlouvou umoz'fiuje Objednatel
Dodavateli pr’istup k osobnim a cit/ivym adajam subjektlfl Udaja, svych klientt? a pacientL": (déle jen Klienti), ve
smyslu zékona 6. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich L’Idaja (dé/e jen Zékon o ochrané osobnich fidajfi) a
nafizeni Evropského par/amentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se
zpracovénim osobnich L’Idajfl a o volném pohybu téchto L’IdajCI a o zruéeni smérnice 95/46/ES, obecné naFizeni
o ochrané osobnich Udajfl (déle jen Nafizem), zpfesfiuji Smluvni strany své préva a povinnosti pfi zpracovéni
osobnich a cit/ivych L'Idajt"! K/ientL? Objednatele v sou/adu s uvedenYmi prévnimi pr'edpisy nésledovné.

Dodavate/ se zavazuje zachovévat mlc'enlivost o véech skuteénostech, o nichz" se dozvi u Objednatele pr"i
p/néni zévas‘I d/e Smlouvy nebo v souvislosti s nimi. To plati zejména o skutec'nostech, na néi se vztahuje
povinnost m/éenlivosti zdravotnicch pracovnika, zejména pod/e ustanoveni § 51 zékona 5. 372/2011 8b., 0
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zdravotnich sluib‘éch a podminkéch jejich poskytovéni (Zékon o zdravotm’ch sluz'ba’ch), jakoz i o osobnich
Udajich, cit/ivych L’Idajich (déle jen Osobni adaje) a o bezpeénostnich opatfenich, jejichi zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeéenl’ Osobnich UdajL"! ve smyslu zejme'na ustanoveni § 15 odst. 1 Zékona o ochrané osobnich
UdajC’I. Dodavatel se zavazuje naklédat s Osobnimi adaji v sou/adu s NaFizenim, Zékonem o ochrané osobnich
L'Idajfl a provédécimi prévnimi pfedpisy pr'ijatymi k ochrané osobnich Udajt‘}.

Pokud Dodavatel pfijde pr'i plnéni Smlouvy do styku s Osobnim Udajem a bude v postaveni zpracovatele ve
smyslu Nafizeni a Zékona o ochrané osobnich UdajC’I, zavazuje se nak/édat s Osobnimi adaji pouze za L’Iéelem
splnéni zévazkEI z této Smlouvy a iédnYm jinym zpasobem, a to v sou/adu s Nar'izenim a Zékonem o ochrané
osobnich L'Idajt‘) a Zékonem o zdravotnioh sluz'béch a prova’décimi pr'edpisy.

Zpracovévéni Osobnich L'IdajL": v rozsahu L'Idaja poskytnuth anebo zpfistupnénych Objednatelem a tyIkajI’cich
se zdravotnické dokumentace K/ientEI, jiméjsou Objednatelem poskytovény zdravotni sluz"by, a déle V rozsahu
Osobnich UdajEI zaméstnanci’: Objednatele, ktefijsou poskytovateli zdravotm'ch sluz“eb, Dodavatelem, maze
zahrnovat zejme’na provedenl’ analy poéadavku Objednatele, jeho vyfeéeni, zajiéténi zéznamu o feéeni
poz'adavku Objednatele a dakazu pro pfipad pozdéjs'ich reklamaci nebo jinych nérokL": vznesenych
Objednatelem v souvis/osti s Dodavatelem poskytovanou Sluébou, implementace dat, odstranéni
Objednatelem ohlé§enych potiii pr"i uiivénl' informaéniho systému (dé/e jen IS), zabrénéni, vyhledévéni a
opravy problémd zjiéténych pFi poskytovéni Sluéby, testovéni funkci IS za L'Iée/em ovéfeni nebo zvyéeni kva/ity
IS, zlepéovéni funkci IS, vyhledévéni hrozeb uZivate/C’Im a ochrany uz"ivate/L°I IS, ukléda’ni kopii databéze
(datoch zé/oh) Objednatele na uréeny server, provédéni automatického vymazu databéze po uplynuti doby
jejiho uloz"eni (dé/e jen Sjednané éinnosti).

Osobni L'Idaje nebudou pouz"ity k jine’mu L’Iéelu, nei Sjednanym éinnostem, ani z nich nebudou odvozovény
informace pro Za'dné reklamni éijiné komeréni (Joe/y.

Zpracovéni Osobnich L’IdajCI je ved/ejéim zévazkem Dodavate/e pr'i plnéni této Smlouvy, Uplata za zpracovéni
je proto zahrnuta do ceny Slqy d/e této Smlouvy.

Dodavatel bere na védomi, z'e pfi Sjednanych éinnostech mCIz"e pfijit do styku s nésledujicimi Osobnimi Udaji:

a) Osobni Udaje zamé’stnanca Objednatele — jméno, pfijmeni, titul, datum a misto narozeni, rodné c'islo,
bydliété, zdravotni pojiéfovna, doklad o dosaieném vzdéléni, potvrzeni lékafe o schopnosti vykonévat
povo/éni, te/efon, e—mail, bankovni Uéet zaméstnance, pfip. da/s'i osobni Udaje, které je Objednatel,
jakoz"to zaméstnavatel, povinen na zék/ade" zékona zpracovévat za Doe/em vedeni persona’lni a mzdové
agendy vch zaméstnancfl,

b) Osobni Udaje Klienm —jme’no, pr'ijmeni, titul, rodné 5islo, resp. éislo pojis'ténce nebo datum narozeni, éis/o
pojis't’ovny, anamnestické data souvisejici se zdravotnim stavem a pe’éi o Klienta, diagnosy, adresa
bydliéte' anebo pobytu, telefonni éis/o, e-mailové adresa, identifikaéni Udaje zaméstnavatele, profese,
informace o rodinnych pfisluénicich, pohlavi, rodinny stav, obc’anstvi, identifikaéni L'Idaje prakticch
lékafL? Klienta, druh a vYée socié/ni dévky.

Jakékoliv nak/édéni s Osobnimi L'Idajije nutné povaz’ovat za zpracovéni Osobnich L'IdajL'I.

Za poruéeni ochrany Osobnich adajL": v prEIbéhu Sjednanych éinnostije odpovédny Dodavatel.

Dodavatelje oprévnén zpracovévat Osobni L’Idaje pouze po dobu L’Ic'innosti Smlouvy anebo po dobu nezbytnou
k plnéni archivaénich povinnosti pod/e p/atnych prévnioh pfedpisa, nejdé/e véak 10 let odjejiho ukonéeni.

Po ukonéeni Smlouvy se Dodavatel zavazuje veékere’ Osobni ddaje, které mé pfipadne" ve své k dispozici
napf. za doe/em provédéni testovéni anebo jinYch operaci za L'Iéelem séeni anebo ovér'eni kvality systému
prokazatelné smazat nebo vrétit Objednateli a vymazat existujici kopie, neuklédé-Ii za'kon Dodavate/i
povinnost Osobni L'Idaje zpracova’vat ipo ukonéeni Smlouvy.

Dodavatel za doe/em ochrany Osobnich L’Idaja Objednatele a jeho K/ienti’l pr'ed neoprévne'nym pr'istupem
pouz"itim, zvefejnénim nebo zniéenim, resp. pfed jejich néhodnou ztrétou 6i zménou uplatfiuje technické a
organizaéni bezpeénostni opatfem’, interni kontroly a rutiny zabezpeéeni Osobnich L’IdajL": zajiétUjI’ci splném’
véech povinnosti dle Nafizeni a Zékona o ochrane' osobnich L’Idajd, zejme’na zajiéfuje, aby ves'keré pfistupy
byly moiné pouze pr'es pfistupové hes/a pouze s/ovné oprévnénych pracovnika Dodavatele, ze zéznamem
historie o pfistupu do IS Objednatele, a dé/e aby data obsaz’ené ve zdravotnické dokumentaci Objednatele
byla éifrovéna zpdsobem, kten’l znemoéni nah/fieni do zdravotnické dokumentace neoprévnénym osobém.
Dodavatel se zavazuje zajistit informovanost SVyIch pracovnikL"! o povinnostech vyplyvajicich z této Smlouvy;
Dodava’tel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici, ktefi budou pr'icha'zet do styku s Osobnimi L’Idaji, byli

smluvné vézéni povinnosti m/éen/ivosti ve smyslu Nar'izeni a Za'kona o ochrané osobnich Udajlfl a pouéeni o
moinyIch nésledcich poruéeni téchto povinnosti s tim, 2e povinnost dévérnosti bude jimi dodrz'ovéna i po
skonéeni jejich smluvniho vztahu k Dodav'ate/i. Dodavate/ prohlas’uje, z“e jeho zaméstnanci a/nebo
subdodavatelé pfichézejici pfi vykonu své préce do styku s Osobnimi L’Idaji pacientL? a klientEI Objednatele,
byli né/eiité pouéeni o povoleném zpflsobu naklédéni s Osobnimi adaji a byli seznémeni s nésledkyjednéni,
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které by bylo V rozporu se zékonnou Upravou a bezpeénostnimi smérnicemi Objednatele, s nimiz" byli
prokazatelné seznémeni.
Dodavatel zajis'tUje bezpeéné zpracovéni Osobnich L’Idajfi KlientL°I Objednatele zejména nésledujicimi
organizaénimi a technickymi opatr'enimi Dodavatele:

a) Aplikaci Integrovaného systému Fizeni politiky bezpeénosti informaci die standardu normy CSN ISO/IEC
27001 :2006,

b) éizenim jednoznaéné identifikovatelného a zabezpeéeného pr'istupu uz’ivateli'l NIS Objednatele,
c) Rizenim jednoznac'né identifikovatelného a zabezpeéeného pfistupu uZivate/t? NIS Dodavatele,
d) Aplikaci kiyptografickych opatr'eni na ochranu Osobnich Lida/'0 Objednatele, v rémci uklédéni dat

Objednatele véetné elektronické komunikace a vymény dat s datom oentrem vrémci vefejné sité
internet,

9) Aplikaci fyzicky a elektronicky zabezpeéeného uk/édéni a zé/ohovéni dat Objednatele,
D Aplikaci systému zaznamenévéni a vytvéfeni zéznamL‘i udé/osti a zmén formou IogEI.

Osobni Udaje nebudou poskytnuty anijakkoliv zpfistupnény tfetim osoba’m ze zemi mimo EU a EHP.

Objednatel bere na védomi, Ze pr"i vyuZ/ti néstroje TeamViewer jsou vyuiivény servery spoleénosti
Team Viewer GmbH, Sid/em Jahnstr. 30 D- 73037 Gb'ppingen Némecko, které je timto zapojena do zpracovéni
Osobnich Lidajlfi jako daléi zpracovatel (déle jen Dals'i zpracovatel).

Dodavatel je oprévnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele do zpracovéni Osobnich L'IdajL‘i
zapojit i jiného Daléiho zpracovatele, a to spoleénost, na jejichz" zafizeni Dodavatel provozuje své Sluz'by die
této Smlouvy, je véak povinen zajistit, aby kaidy Da/s'i zpracovatel dodrz'oval podminky zpracovéni dané touto
Smlouvou, zejména pokud Se tYké technickych a organizac’nich opatfeni a déle je povinen informovat bez
zbyteéného odkladu Objednatele o Da/éim zpracovateli a sdélit jeho identifikaéni L'Idaje, a to tak, aby mél
Objednate/ moinost vyslovit vaéi této zméné sve' oprévnéné némitky.

Dodavatel timto prohlaéuje, ie V rémci své 6innosti implementoval poz’adavky Nafizeni a zpracova’ni Osobnich
LidajEi bude probihat v souladu s pravid/y Nafizeni. Dodavatel se zejména zavazuje:
a) zpracovévat Osobni L'Idaje pouze na zékladé doloz’enyIch pokynfl Objednatele éinéného prostr'ednictvim

oprévnénych osob pod/e ujednéni a s‘isobem d/e te’to Smlouvy, tedy vyhradne' pokynem vpisemné
podobé ve forma’tu PDF prostfednictvim e-maiiu zaslaného na adresu helpdesk@stapro.cz anebo
prostfednictvim zéznamu v aplikaci HelpDesk na adrese https://he/pdesk.stapro.cz, doloieného pokynu
Objednatele je tfeba i tehdy, maji—Ii bYt Osobni L'Idaje pfedévény do tfeti zemé nebo mezinérodni
organizaci; Dodavatel je povinen archivovat veékeré pokyny Objednatele,

b) zachovévat m/éenlivost o povaze a naklédéni s Osobnimi L’Idaji,

c) provést vhodné technické a organizac’ni zabezpeéeni, aby zajisti/ L'Irovefi zabezpeéeni odpovidajici
dane’mu riziku, pfi posuzova’mi vhodne’ L'Irovne' zabezpeéeni Dodavatel zoh/edni zejména rizika, ktera’
pr'edstavuje zpracovéni, zejména néhodné nebo protiprévni zniéeni, ztréta, pozméfiovéni, neoprévnéné
zpfistupnéni pfedévanyIch, uloienych nebo jinak zpracovévanYch Osobnich L'IdajL‘i, nebo neoprévnény
pr'istup k nim,

d) nepfedat ani nezpfistupnit Osobni Udaje Zédné tfeti osobé, s vyjimkami sjednanYmi s'e (viz Dal§i
zpracovatel) bez pr'edchoziho pisemného souhlasu Objednatele, tedy nezapojit do zpracovéni z'édného
dals’iho zpracovatele bez pr'edchoziho pisemného povo/eni Objednatele, ude'li—li Objednate/ povoleni
kzapojeni Da/éiho zpracovatele, musi byt tomuto Dals"imu zpracovateli uloieny stejné povinnosti na
ochranu Osobnich L'idajlfi, jaké jsou uvedeny v tomto é/énku Smlouvy,

e) zoh/ednit povahu zpracova’ni a byt Objednateli népomocen prostfednictvim vhodnYch technickych a
organizaénich opatfeni pr'i p/néni Objednatelovi povinnosti reagovat na Zédosti o vykon prév subjektifi
L’IdajL‘i stanovenYch v kapitole III. Nar'izeni (Préva subjektu UdajL‘i),

0 bYt Objednateli népomocen pfi zajiétbvéni souladu s povinnostmi pod/e c'lénka 32 a2 36 Nafizeni,
zejména bf/t népomocen v pr'ipadech poruéeni zabezpeéeni Osobnich LidajCI k tomu, aby Objednate/ mohl
vyhodnotit, zda porus'eni mé/o za nés/edek riziko pro préva a svobody KlientEI, pr'ipadné bf/t népomocen
k tomu, aby Objednate/ mohl Fédné a véas ohlésit poruéeni zabezpeéeni Osobnich 0daj0 dozorovému
Ufadu (véetné L'IdajL? die 6/. 33 odst. 3 Nafizeni) a oh/ésit to KlientL'im, pfi vykonu této povinnosti je
Dodavatel povinen reagovat bez zbyteéného odkladu na pokyny a poéadavky Objednatele, a to pfi
zohlednéni povahy zpracovéni a informaci, jei ma’ Dodavatel k dispozici,

g) bez zbytec'ného odkladu ohla’sit Objednateli pfipady poruéeni zabezpeéeni Osobnich L’ic/aja,

h) poskytnout Objednateli veékeré informace potfebné k doioz‘eni toho, z"e byly splnénypovinnosti stanovené
vtomto c’lénku Smlouvy a umoZn/t audity, véetné inspekci, provédéne’ Objednatelem nebo jinym
auditorem, kterého Objednate/ povér'il, a poskytovat souéinnost k témto auditL’Im,

i) neprodlené informovat Objednatele vpfipadé, 2e pod/e nézoru Dodavate/e urc'ity pokyn Objednatele
poruéuje ustanoveni Nafizeni nebo jiné pr'edpisy Wkajici se ochrany Osobnich adajfi.

.‘Hrmkr nemawnéce as,



STAPRO
Clének I IE - Ustanoveni spoleéné a zévéreéné

1. Ostatm’ ujednénl’ Smlouvy zfistévajl' beze zmén a dalél'ho doplnéni.
2. Dodatek je vyhotoveny ve dvou stejnopisech po jednom pro kaidou Smluvnl' stranu.
3. Dodavatel bere na védoml', 2e obsah Servisnl' smlouvy, vc'z. jejich Dodatkfl a pfl’loh, podléhé povinnosti

uvefejném’ dle zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. v platném znéni. Dodavatel prohlaéuje, 2e Pfilohy
Smlouvy obsahujl’ obchodni tajemstvi Dodavatele a Dodavatel mé zéjem na jejich utajem’ a ochrané. Smlouva
tak mflie byt Objednatelem uvel’ejnéna bez obchodm’ho tajemstvi obsaieného v Pfilohéch Smlouvy s
vyjimkou ujednénl' o cené plnénl' Smlouvy.

4. Tento Dodatek nabyvé platnosti a L'Jéinnosti k datu 25. 5. 2018.
5. Objednatel bere na védoml' a souhlasi s tim, 2e adresa elektronické poéty uvedené v Identifikaénich Udajl'ch

Objednatele anebo firemnl' adresa elektronické poéty zaméstnancfi Objednatele sdélené Objednatelem
Dodavateli bude Dodavatelem uiivéna za L’Jéelem zasiléni oznémem’ a informaci o ékolem’ch a setkénich
uiivatell‘] a sprévcfl informaém'ch systéml‘] Dodavatele a souvisejicich informaém'ch technologiich, zejména
spravovanych podle Smlouvy, o jejich zménéch. o zménéch v legislativé, o nabl’dkéch produktfi atp. (déle jen
Obchodm’ sdélenl’). Objednatel dévé souhlas k zasiléni Obchodm’ch sdélem’. Tento souhlas ml‘JZe Objednatel
kdykoliv odvo|at zprévou zaslanou na adresu elektronické poéty Dodavatele uvedenou v Identifikaém'ch
Udajl'ch. Pokud bude povinnost doruéit Objednateli jakékoli oznémem’ anebo informaci souéésti zévazku
Dodavatele podle této Smlouvy, zavazuje se Objednatel v pfipadé odvolém' souhlasu s pouiivém’m
elektronické poéty zaplatit néhradu nékladfl vynaloienych Dodavatelem na zajiéténl’ doruéem’ oznémem’
anebo informace Iistovm’ zésilkou.

6. Uréitost projevu vflle - Smluvm’ strany timto prohlaéujl' a stvrzujl' podpisy osob oprévnénych k jedna’m’

Smluvm’ch stran, 2e si Dodatek Fédné pfeéetly, je jim zném vyznam jednotlich ujednéni a pra’vm’ normy, na

které Dodatek odkazuje, 2e Dodatek uzavirajl' na zékladé své pravé a svobodné vflle a dale prohlaéuji, 2e jim

k datu podpisu Dodatku nejsou znémy Zédné skuteénosti ani okolnosti, které by jim mohly brénit v plném’

zévazkfl dle tohoto Dodatku, tento Dodatek uéinit neplatm’lm nebo neUéinnym, nebo zmafit jeho l'JéeI anebo

CI'I.

V Pardubicfch Ve Vsetl'né dne 25. 5. 2018

V Digitélné
Leos podepsal

. Datum:
Ra I b 2018 08 14

Dodavatel: ................................... Objednatel: ...........................................

Ing. Leoé Raibr Ing. Véra Prouskové, MBA

jednatel spoleénosti mistopfedseda pfedstavenstva
STAPRO s. r. o. Vsetl’nské nemocnice a.s.
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