
Smlouva G zpracováníosobmch údajů

Evmenenfc \a._—__
Č ] 'CEN/JOO/ZUIO

Výusk Č:

SMLOUVA o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

(dám jen „tato Smlouva")

Smluvní strany:

CENDIS, s.p.
se sídlem nábřeží Ludw'ka Svuhmdv 1222/11, Nové Město, 110 15 Praha 1,

\ČO' 00311391,
DIČ czoo311391,

bankovní spojení
zastoupená lng Janem Pawubkem, puvéřeným řízením,

na straně jedné
(dále jen „Správce SW, „Správce osobních údaju ,nebu jen „Správcďl

AŽD Praha 5,1.0.
se símem Žirovnická 3145/2, 106 00 Praha 10,

lČO' 48029483,
mě: CZABOZQAES,

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném u Měsíského soudu v Praze, cumi c vložka 14616
bankovní spojení pm úžeh; plnění ze smlouv

Zastoupená- lng. Zdeňkem Ch(d\em, |ednatelem

na straně druhé

(dáhš ,en „Přistupující dopravcť, „Zpracuvatel osobních údalu nebo jen „Zpracovate|“]

Správce sn a Pistupujím dopravce jsou označován! spDVečně dále jen jako „Smluvní strany"
a samostatně téŽJakD „Smluvní strana"
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Smlouva o zpracovánl'oscbních údajů

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚTA OBSAH SMLOUVY

Předmětem te'to Smlouvy je vna'vaznosti na článek 12 odst, 1 Smlouvy o přistoupení ksystému jednotneho tarifu,
evidenční číslo Sass-ISDIZDZU, uzavřené dne 10. prosince 2020 mezi českou republikou » Ministerstvem dopravy lda'le
tez „vlastník sw) a Zpracovatelem (dále jen „Přístupová smlouva"l, vymezení práv a povinností Spravce a Zpracovatele
vyplývajících z podmínek zakona & 110/2019 sb , o zpracovani osobních údajů (dále jen „ZZDÚ“) a podmínek Nařízení
Evropského parlamentu a RadlU)2016/679,n uchvaně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto Údajů a o Zrušení směrnice 95/45/55 (dále jen „NařízeníGDPR")
Zpracovatel je při zpracování osobních údajů povinen řídit se touto Smlouvou a zpracovavat osobní údaje pouze:
a) v souladu s předmětem a účelem přistupove smlouvy;
b) po dobu ucínnosti přístupove smlouvy, popř. i po jejím ukonceni po dobu nezbytnou pro naplnění účelu teto

Smlouvy;
c) způsobem a vrozsahu stanovenym vpřistupove' smlouvě, zejmena v Příloze & 1 v“ tupove' smlouvy, vymezujícízpusob prodeje a vydeje jízdních dokladů a strukturu identifikačních prukazu, a v Přl oze &, 4 přlstupove smlouvy,vymezující postup, na základě kterého budou jízdnídoklady p řazeny dopiavním sluzbam, ve kterých byly využltyna zaklade validaci a přiřazovacích mechanismů popsaných v Přístupové smlouve Rozsah zpracovávanýchosobních údaju podle Přístupove' smlouvy je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. v případě Vstupního poplatkudo SlTjsou tyto udaje vymezeny v příloze c. 9 přístupové smlouvy
Zpracovatel je opravnen zpracování osobních údajů vrámc'l plneni předmětu te'to Smlouvy sv '! jlné osobě pouzespředchozím písemným souhlasem Správce. v případě svěření zpracování osobních údajů jine' osobe na Základěpředchozího písemného souhlasu Správce odpovida Zpracovatel za to, že tato osoba zajistí ochranu osobních údajů vestejnem rozsahu jako je Zpracovatel povinen podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 2
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Při zpracování osobních údajů je Zpracovatel povinen postupovat v souladu se ZZou', s Nařízením GDPR ; dalšímlpra'vními předpisy upravujícími ochranu osobních údaju, zejmena:
aj postupovat v souladu s písemným. pokyny Spravce stanovenými pro zpracovaníosobních udaju, včetně předáníosobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracovaní iz neukládají pravnípředpisy Evropské unie nebo členského statu, ktere' se na Správce vztahují, v takovem případě je Zpracovatelpovinen Správce písemně informovat o tomto právním požadavku před zpracovanim, ledaze by tyto pravnípředplsy toto ínfnrmování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
bl zavázat mlčenlivostíveškeré osoby podílející se při plnění předmětu Přístupové smlouvy na zpracovani osobních

udaju,
c) přijmout opatření k ochrane zabezpecenízpraoova'nl osobních údajů uvedena Zejménav článku 31 Nařízení GDPR;jedna se o organizačnía technicka opatření, jejichž potřeba vyplyne z analyzy rízík provedené Správcem k zajištěníbezpečnosti zpracovaníosobních údajů s příhlednutím k rizikům plynouzím ze zpracovaní osobních údaju; analýzurizik vyda Správce do šesti (5) týdnů ode dne uřínností teto Smlouvy;
dl poskytovat Spravci snučlnnosl nezbytnou pro splně 'povinností Spravce víiří subjekturn osobních udaju přivykonu jejích prav, podle kapitoly lll Nařízení popu, a pro Zabezpečeníochřany osobních údajů podle tl 32 až se

Nařízení GDPR;

el poskytnout Spravcí veškeré informace nezbytné k doloženísplnění povinností dle či. za Nařízení GDPR;
fl vest zaznamy o zpracování osobních udaju, ktere Zpracovatel provadi pro Správce;
g) neprodleně Spravci oznamit případnou ztratu, poškození, nebo neopravněne zpřístupnění cSubních udaju, popř.jaky'kollv jiny belpečnosmí incident dle Nařízení GDPR ve sveřene oblasti zpracování osobních údaju,
h) umožnit provedení auditu, kontrol a inspekcí plnění povinností podle Nařízení GDPR a teto Smlouvy Správcem

nebojím pověřenou osobou a poskytnout k tomu veškerou nezbytnou součinnost, a to bezplatně;
ll Zřídn polici pověřence pro achranu osobních údajů a předal kontakt na tuku usobu Správa;

jj na zaklade pokynuSpravce nebo po uplynutídobyuvedenevcl.1odst.2písm b)tétcSmlouwvSuuladuspokyny
Spravce nejpozději ve lnutě devíti mesicu. prokazatelně zlikvidovat nebo vra'tít Spravci veskere poskytnuto osobni
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Smlouva o zpracování osobnírh udaíu

udaíe a osobní udaíe zprarovávane v rámcl plnení předmetu teto Smluuvv, pokud potřeba nakládat s těmlm daty
nevyplývá z jlných právních předpísu

Zpracovatel je povínen dodržovat veskere další povínností a podmínky stanovené Zzou', Nařízením GDPR a dalším
obecně závaznýml právnímí predpísy tykayítímí se ochrany osobních udaíú v souvislosti se zpracováním a ochranou
osobních údalů pří plnenl predmetu teto Smlouvy

CLANEK 3
TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZPRACOVÁNÍ osoamícn ÚDAJÚ

Zpracovatel se zavazuje príjmout a pravidelně testovat a aktualízovat takova (ecnnlcká a organizační opatře ' aby
nernonloopjítk neopravnenemunebonahouílernu přístupu koscbnlm udáíum, klellch zmene o. ztráte neoprávnenym
prenosum, kjeíich jíne'mu neopravnenemu Zpracování, jákoz . kílne'mu zneuzití osobních údalu a tato tecnnlckoe
organizaení opatření pravldelně písemné dokumentovat Technicko organlzačnl' opatření musí byt nastavena tak, aby
bylo Zpracovatelem zajištěno plnění veškerych povínností Zprarovatele vyplývajl'ci 1 Nařízení GDPR, ze 2200 a ze
souvíseííeích právních předplsu a 150 norem. Zpracovatel prohlašuje ze ochrana osobních udaju se řídí vnitřnímí
předpisy Zpramvatele a kodexy chování zamestnancu, ktere zohlednuíí požadavky lSO nurEm.
Zpracovatel zaíístí, ze Zpracování osobních uoaíu uvedenych včlánku i\ém Smluuvy bude prováděno pouze
Zaměstnanci Zpracovatele ktomu Dprávněnýml, kreřl mají k Dsobnlm údajům bezprostřednl přístup na základě svého

pracovního zařazenl, zabraní nepovolány'm osobam v přístupu kosobním údalům a prostředkům íeíích zpracování,
zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu uprave a wmazánízáznamů obsahuíípíeh osobní uoaíe
Zpracuvzlel je pol/men plně využlvat opatření komezení zpracování osobních údajů, Iejména pseudonymlmvánl,

šlfrcvánl a anonymízaeí
Zpracovatel je povínen zavazár zamestnance k povínnosh mlčenlívosn o osobních odaííth podle cl 1 teto Smlouvy,
všech technicko- mganlzacnlch opatřeních Zpracuvatele, veskere komuníkáeí Spravce a Zprarovatele a veskerych
setření, Zavěrl'l a opatření Úřadu pro ochranu osobních upayu a to i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu
ke Zpracuvatell Splnění tohoto zavazku íe Zpracovatel povínen splávcl doložít neprodleně po |eho plsemné výzvě
Zpracovatel se Zavazuíe orlímout opatření, které umožní' určlt a ovšřlt dobu, subíekt, rozsah a důvod zpracování“

osobních údajů podle čl. 1 této Smlouvy

ČLÁNEK 4
ODPOVĚDNOST ZA šKonu, SMLUVNÍ POKUTA

v případě, že bude Správní nebo vlastníku sn způsobena škoda v dusledku neplněnl poyínností Zpracovatele
stanovených touto Smlouvou nebo vyplyvaííeích ze zzoú Čl z Nařlzenl GDPR anebo ííny'ch obecně závazných právních
předpísu upravuyíeích ochranu nsnbnl'ch udáyú, ye Zpracovatel poyínen nabradít veškerou takto vzníklou škodu Správci
nebo vlastníku SJT ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne dolučenl plsemné výzw Správce neba vlastnika SJT k náhradě

škody. Pro účely tohoto ustanoveníse za Škodu považujl l peněžlté sankce uložené jakýmkollv národnlm orgánem nebo

orgánem Evropské unle
V prípadě íake'hokollv porušení pavlnnostl stanovenvch touto Smlduvau zaplatí Zpracovatel Správcl smluvnl pokutu ve

výšl 10 000 Kč, za každyíednotllvý případ Smluvnl pokuta je splatná ve lhutě 30 kalendařnlch dnů ode dne dcručenl

písemné vyzvy Správce k úhradě smluvní pokuty, Zaplacením smluvnl pokuty neísou dotčeny případné nároky Správce
na úhradu Vlnlklých škod dle odst. 1 tohoto Článku.

ČLÁNEK 5
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

Komunikace smluvních stran předpokládané (cum Smluuvou musí být učlněna v písemné podobě, nedohodnouell Se

vyslovne smluvní strany ]lnak. Veškerá písemná komunlkace íe považována za dně doručenou, je—ll doručena
kontaktní osobě druhé Slvany, osobně, proslřednlclvl'm datové Schránky, kurýrních nebo poštovních služeb &

doručenkou

Kontaktní osobou Správce pro účely plnení Smlouvy jsou,
al
bl
Kontaktní osobou Zpracovatele pro účely plnénl Smlousau:
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V Praze dne V Praze dne

Smlouva o zpracování osohnl'ch lidem

a)

o)
Smluvní Strany muhou doplul! čl změnlť seznam kontaktních osob písemným oznámením druhé smluvní Straně
s účlnnoitl doručenl'm druhé Smluvrll'straně

ČLÁNEK &
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platností ;. očlnnostl oněmyellho podpísu oběma Smluvníml stranami. Vyžadull'rll to však pra'vnl
předplsv, odchylně od předchozí věty nabývá tato Smlouva učlnnosn uveřejněním v reglstru smluv podle zákona
č BAD/2015 Sb., a zvláštních podmínkách účlnnostl' některých Smluv, uveřejňuvánl' těchto Smluv ZI u rěglslm smluv
(zákon o reglstru Smluv), ve znčnl' pozdějších předptsl'l. Správce SJT se zavazuje v takovém případě zajistí! uveřejnění
tém Smlouvy v rcglstru smluv vtěrrnínu trítětí dnů ode dna Jejího podplsu oběma Srnlovnímí stranamlv
Tato Smlouva muža byt měněna či doplňována pouze olsemnyml oboustranně odšauhlasenýml, postupně číslovahymídodatky, které musí by't podepsány oběma Smluvnlmt stranamí. Tyla oooatkv se stával nedílnou součásllSmlouw
Tato Smlouva se uzavírá na dobu urlžlmu po dobu platnostl & účlnrlosll Přlítupové smlmuvy, nebo do okemilku změnySprávce sn podle čl. 5 odst 2 Přístupové smlouvy
Tuto smlouvu lze ukunčlt dohodou Smluvních stran.

Vzájemná práva a povmnustl ze skončené Smlnuvy siSmluvnlstranvnřádajídošestí16)měsíců od ukončeníSmlauvy

Tatu Smlouva Je vyhotovena v pétl vyhotoveních s platnosti ongína'lu, 1 nlchž Spravce dodrží tří a Zpracovatel dvěvyhotovení
Nedílnou součástí této Smlouvy JE Příloha E 1: „Vymezenímabních lidu/ů zpracovávaných vsouvolasn se Systémem
jednotného mrrfv"

Díortalně podepsalIng. Jan lng Jan Paroubek
Paroube D“"' "
za Správce

lng lan Paroubek
pověřen řízenlm CENDlS, 5 p.

|ng.Zdeněk

ChrdJe. ..
za Zpracovatele
lng Zdeněk Chrolě
jednatel
AŽD praha 5 r. 0
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Smmuva D zpracování osobních údajů

Příloha č. 1 Smlouvy o lpracování osobních údajů

Vymelení osobních údaiů lpracovávaných v souvislosti se Systémem iednotného tarifu

Osobní údaje obsažené v Identifwkačních průkazech podle článku 2 adsl. 16 Přílohy č. l Přístupuvé 5m1cuvv:

a) jméno, popřípadě Jména a příjmení držitele průkazu,
b) datum narolení držíme průkazu,
:) číglo identifíkačm'hu průkazu,
a) ermallová adresa

Osuhní údaje obsažené v jw'zdm'ch dokladech:

a) \dentlflkátcrjízdního dokladu, jem propojwteinv' s osobou úržiteie (sní doklady vázané na danem,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele jhdníha dakvaau, jaru kyeho vydání potřebné
c) datum narození mame ,izunfho dokladu, |e4i kieho vydání potřebné,

Osobní údaje v rámci adminlstrace systému:
a) )méno, příjmení a \demiflkační číslo osoby oprávněné pracovat s rozhraním Systému jednotného tarifu
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