
Smlouva o zpracuvánl' osobních údajů

Evldenčnl číslo“ Hymn/2020
č,l — cEN/Gsa/zuzo

Výtisk

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

(dále jen „tato Smlouvď)

Smluvní strany:

cams, sp,
se sídlem nábřeží lndvlka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1,

IČO. 00311391,
c; (100311391

bankovníspolení Česká spamelna, a.;_
zastoupená Ing Janem Paroubkem, povereným rlzením,

na straně jedné
(dále jen „Správce sm „Správce osobních údajů“, nelm len „Správcďl

Jindřichuhradecké místní dráhy, a, s,
se sídlem Nádražní ZDS/!|, 377 01 Jlndřlchův Hradec,

lčo. 62509870,
DIČ: czezsossm,

zapsaná/v v Obchodm'm rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budělovlcích, uddl'l B, vložka 684,
bankovní spojem pro účely plnenl ze smlouvy

zaitoupen lng, Burisem čalankern,

na straně druhé
(dále jen „Přístupující dopravce", „Zpracovatel osabních údajů" nebo jen „Zpracovatel“|

Spvávce SIT & Přlsmpulící dopravce Jsou označování společně dálejen jako „Smluvnístrany"

a samostatně též jako „Smluvní strana“
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Smlouva o Zpracování osobních údajů

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT A OBSAH SMLOUVY

předmětem této Smlouvy je vnavaznosti na článek 12 odst. 1 Smlouvy o přistoupení ksyste'rnu jednotného tarifu,
evldenční číslu 5-89-190/2020, uzavřené dne 10.12.2020 mezi českou republikou , Ministerstvem dopravy (dále tez
„vlastník SW) a Zpracovatelem ldále jen „přístupová smlouva“l, vymezení práv a povínnosti Správce a Zpracovatele
vyplývajících z podmínek zákona č. 110/2019 so., o zpracování osobních udajíi (dále jen „Zzoú"l a podmínek Nařízení
Evropského parlamentu a Rady(EUl2016/579,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovanim osobních udaju a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/55 (dále jen „Nařízeníenpn"l.
Zpracovatel je při zpracování osobních udaju povinen řídit se touto Smlouvou a Zpracovávat osobni udaje pouze:
aj v souladu s předmětem a účelem přístupové smlouvy;
bl po dobu učinnosti přístupové smlouvy, popř. i po jejím ukončení po dobu nezbytnou pro naplnění učelu teto

Smlouvy-,
cl zpusobem a v rozsahu stanoveným v přístupove' smlouvě, zejména v příloze č. 1 přístupové smlouvy, vymezující

zpusob prodeje a výdeje jízdních dokladu a strukturu ldentiiík čnlch průkažů, a v příloze č. 4 přístupové smlouvy,
vymezující postup, na základě kterého pudou jízdní doklady přiřazeny dopravním službam, ve kterých byly využity
na základě validaci a přiřazovacích mechanismu popsaných v přístupové smlouvě pozsah zpracovávaných
osobních údajů podle přístupove smlouvy je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. v případě Vstupníiio poplatku
do SIT jsou tyto údaje vymezeny v příloze č. 9 přístupové smlouvy.

Zpracovatel je oprávněn zpracovaní osobních udaju v ramci plnění předmětu teto Smlouvy svě jine osobě pouze
spředchozím písemným souhlasem Správce. v případě svěření zpracování osobních údajů jiné osobě na základě
předchozího písemného souhlasu Správce odpovida Zpracovatel za to, že tato osoba zajistí ochranu osobních údajů ve
stejném rozsahu jako je Zpracovatel povinen podle této Smlouvy.

ČLÁNEK z
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH úmuů

Při zpracování osobních úda' je Zpracovatel povinen postupovat v souladu se ZZDÚ, s Nařízením supp a dalšími
právními předpisy upravujícímí ochranu osobnich udaji-í, Zejména,
a) postupovat v souladu s písemnými pokyny spravce stanovenými pro zpracovaní osobních udaju, včetně předání

osobních ddajíí do třetí země nebo mezinárodní organizací, pokud mu toto zpracovaní již neukladají právní
předpísy Evropske unie nebo členského státu, ktere se na Spravce vztahují; v takovém případě je Zpracovatel
povinen Spravce písemně informovat o tomto pravním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní
předpisy toto informovaní zakazovaly z důležitých duvodu veřejného zájmu;

b) zavázat mlčenlivosti veškeré osoby podílející se při plnění předmětu Přístupové smlouvy na zpracování osobních

údajů;

:) přijmout opatření kochraně zabezpecenízpracovaní osobních údajů uvedena zejmena včlánku 32 Nařízenícnpp;
jedná se o organizační a technická opatření, jejichž potřeba vyplyne z analýzy rizik provedené Správcem k zajištění
bezpečnosti zpracovaniosobních údajů s přihlědnutím k rlzikům plynoucim ze zpracování osobních údajů-, analýzu
rizik vyda Spravce do šesti lol týdnů ode dne učinnosti této Smlouvy-,

dl poskytovat Správci součinnost nezbytnou pro splnění povinností Spravce vuči subjektům osobních údajů při
výkonu jejich práv, podle kapitoly |||. Nařízení GDPR, a pro Zabezpečení ochrany osobních údajů podle čl. 32 až 35
Nařízení GDPR;

e) poskytnout Správci veškeré informace nezbytné k doložení splnění povinností dle či 23 Nařízení GDPR;
() věst záznamy o zpracování osobních údaju, ktere Zpracovatel provádí pro Správce;
gl neprodleně Správci oznamit případnou ztratu, poškození, nebo neopravněné zpřístupnění osobních údajů, popř.

jakýkoliv jiný bezpečnostní incident dle Nařízení copp ve svěřené oblasti zpracovaníosobních udaju—,
h) umožnit provedeni audltů, kontrol a ínspekcí plnění povlnností podle Na zení GDPR aten) Smlouvy Správcem

nebo jím pověřenou osobou a poskytnout !( tumu veškerou nezbytnou součinnost, a to bezplatně;

.) zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních udaju a předat kontakt na tuto osobu Správcl;
jl na základě pokynu Správce nebo po uplynutídoby uvedenev ěl. 1 odst. 2 písm. bltěto Smlouvyv souladu s pokyny

Spravce nejpozději ve lhůtě devíti měsícu, prokazatelně zlikvidovat nebo vratit Správci veškeré poskytnutě osobní
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Smlouva o zpracova 'osobních udaji-i

udaje a osobní udaje zpracovavanev ramci plnění předmetu teto Smlouvy, pokud potřeba naklaoat stemito daty
nevyplýva z jiných pravnich předpisu.

Zpracovatel je povinen dodrzovat veskere další povinnosti a podmínky stanovene ZZOU, Nařízením popu a dalšími
obecne zavaznýrni pravnimi předpisy týkajícími se ochrany osobních udaju v souvislosti se zpracováním a ochranou
osobních údajů při plnění předmetu teto Smlouvy

CLANEK 3
TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍZAJIŠTĚNÍZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Zpracovatel se zavazuje přijmout a plavldelné testovat a zkruallzovat taková technlcká a organizační opatření, aby

nemohlo dojit k neopravnenemu ncoo nahodilemu p tupu k nSobním udajdm, kjejich zmene ci ztrate, neopravneným
přenosum, k jejich jínernu neopravnenemu Zpracování jakož i k jinemu Zneužltl' osooních udaji-i a tato technicko-
organlzační opatření pral/ídelriě pí'Semriě dokumentovat Technícko-organizační opatření musí být nastavena tak, aby

bylo Zpracovatelem zajištěno plneni veškerých povinností Zpracovatele vyplývaji'ci' z Nařízení GDPR ze ZZOÚ a ze
SnuviSejícl'ch pravnich předpisu a |SO norem. zpracovatel prohlašuje, ze ochrana osobních uoaju se řídí vnitřními
přeopisy Zpracovateíe a kodexy chování zamestnancu, ktere zohledňují požadavky ISO norem.
Zpracovatel zajistí, že zpracovaní osooních udaju uvedených včlánku ltém Smlouvy bude prováděna pouze
zamestnanci Zpracovatele ktomu opravnenými, kteří m ' k osobním udajum bezprostřední přístup na základě svého
pracovního zarazeni, zahrani nepovolanýrn osobám v přístupu kosobnlrn udajum a prostředkurn jejich zpracovaní,
zabraní neopravnenemu čtení, vytváření, kopirovani, přenosu uprave Čl vymazaní zaznamu oosahujících osobní udaje.
Zpracovatel je povn plně vyuzivat opatřeni komezení zpracování osobních udaju, zejmena pseudonymizovani,
šifrování a anonymizaci.
Zpracovatel je povinen zavazat zamestnance k povinnosti mlčenlivosti o osooních udajích podle cl. zteto Smluuvy,
vsech technicko'urgzniZačních opatřeních Zpracovatele, veskere komunikací Spravce a Zpracovatele a veškerých
setřenl, závěrů a opatření úřadu pro ochranu osobních udaju a to i po Skončení pracovněprávního nebo jineho vztahu
ke Zpracovatelí. splnění tohoto zavazku je Zpracovatel povinen spravci dolozit neprodleně po jeho písemne výzvě.
Zpracovatel se zavazuje přijmout opatření, které umožní určlt a ověřit doou, suojekt, rozsah a duvod zpracování
osobních údajů podle čl. 1 této Smlouvy.

ČLÁNEK a
ODPOVĚDNOST ZA ŠKDDU SMLUVNÍ POKUTA

v případě, ze bude Správci nebo vlastníku SJT způsobena Skoda v důsledku neplnení povinností Zpracovatele
stanovených touto Smlouvou nebo vyplývajících ze zzoú ci z Nařízení GDPR anebo jinýcn ooecne zavaznych právních
předpisů upravujlclch ochranu osobních údaju, je Zpracovatel povinen nahradit veškerou takto vzniklou škodu Správci
nebo vlastníku sn ve lhůtě 30 kalenda'řnlch dnů ode dne doručení písemne výzvy Spravce nebo Vlastníka SlT k nahrode
škody. Pro účely tohoto ustanoveni se za skodu považujíí peněžité sankce uložené jakýmkoliv narodním organem nebo
orgánem EvropSké unie.
v případě jakehokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou zaplati Zpracovatel Spravcí smluvní pokutu ve
VýŠl 10 000 Kč, Za kazdýjednotíivý případ, Smluvní pokuta je splatná ve lhdte 30 kalendařních dnů ode dne doručení
pisemne výzvy Spravce k uhrade smluvní pokuty. Zapíacenírn smluvní pokuty nejsou dotčeny připadne nároky Spravce
na úhradu vzniklých škod dle odst. 1 tohoto článku

ČLÁNEK s
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

komunikace smluvních stran předpokladana touto Smlouvou musí být učlněna v písemne podooe, nedohcdnouell se
výslovne smluvní strany ]lnak, Veskera písemna komunikace je považována za řadne doručenou, je-li doručena
kontaktni osobě druhé strany, nsnbně, prostřednictvím datove“ schránky, kurýrních neba poštovních služeo s
dorucenkou,
kontaktní osooou Spravce pro ucely plnení Smlouvyjsou:
3)
b)
Kontaktni“ osobou Zpracovatele pro účely plnění Smlouvy jsou:

al—
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Smlouva o Ipracováníosnbních údajů

o—
4. Smluvní strany mohou doplnlt či změnit seznam kontaktnl'ch osob písemným oznámením druhé smluvnl' straně

s účlnnoslí doručením druhé smluvní straně.

ČLÁNEK s
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnostl a učlnnmti dnem jejího podplsu oběma Smluvmml stranaml. Vyžadujl'rli to však právní
předpisy, odchylné od předchozí věty nabývá tato Smlouva učlnnosll uverelněnlm v rěglatlu smluv podle zákona
č 340/2015 so., o zvláštnl'ch podmínkách učlnnostl' některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
lza'kon o reglstru smluvl, vo znění pozdějších předpisů. Správce sn se zavazule v takovém přl'padč Zapstlt „varovněnl
této Smlouvy v regotru smluv v termlnu třlcetl dnů ode dne jejího podplsu ooěma Smluvními stranamr.

zv Tato Smlouva může být měněna Čl doplňována pouze píSemnýml ubuustranně odsouhlasenvml, postupně Číslovanýml
dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvnlmi stranaml. Tyto dodatky se stávají nadllnou součástí Smlouvy.

3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu platnosti a u'člnrlostl Přístupové smlouvy, neba do ckamžlku zmérly
Správce SJT podle čl, 6 odst. 2 Přístupové smlouvy.

4, Tuto smlouvu lze ukonělt dohodou Smluvm'on stran.
s. Vzájemná práva a dovlnnostl zeskoněené SmlouvySl Smluvrnsrranyvvpořa'daildo šesti (6) měslců od ukončem'SmInuvv
&. Tato Smlouva je vyhotovena v pětl vyhotovenl'ch s platností onglna'lu, z nlChŽ Spravce obdrží třl a Zpracovatel dvě

vyhotovení.

7 Nedllnou součástí létu Smlouvy je Přl'lnha č. 1; „Vymezenl'osobnl'ch Lída/ú zprac/ávanýc/l vSuul/ls/ostl'se SyStémem
jednotného tarifu"

v Praze dne v Praze dne
Dlgltalně podepsal \ngv ' Di9l1á[rlě podevsal lng-Ing.Jan „WW lng. Boris aamcaanav
Datum: 2021 01 '3 v ' ' Datum: 2021.0133

ParOUbek zz—4s49+ol*uo* Cajanek . +ol*00*

za Správce za Zpracovatele-
Ing Jan Paroubek Ing. Borls Čajánek
pověřený řl'zerlím sratutáml ředitel
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Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č.1 Smlouvy o zpracování osobních údajů
Vymezení osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se Systémem jednotného tarifu

Osobní udale obsažené v ldentlfikač ch průkazech podle článku 2 odst. 16 Přílohy &. 1 Přístupové smluuvy:
al jméno. popřlpadélména a přl'jmenl' držitele průkazu,lz) datum narození držltele průkazu,
c) číslo ldentlílkačního průkazu,
dl Evmallmvá adresa

Osobní údaje obsažené vjl'zdních dokladech:

a) identlfl'kátor jl'zdnl'ho dokladu, le-ll propojitelný s dsdbdu držitele (ll'zdnl' ddklady vázané na držltele),b) jménu, popřípadělména a příjmení držltelejízdnlha dokladu, jen k lana vydání potřebnéc) datum narození držitele llzdnlhd dokladu, jerli kjehc vydánl potřebné,

Osobní údale v rámCl administrace systému:
3) Jméno, příjmenl'z idennflkačnlčlsld osoby oprávněné pracovat s rozhraním Systému jednotného tarifu
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