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Dodatek č. 1 ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce ze dne 10. 12. 2019 

uzavřený podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

Smluvní strany 

 

  

Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, 

Nusle, 

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1 

Tel. XXX XXX XXX, ISDS: e2cd3ps, e-mail : xxxxxxxx.xxx.xxxxxxx.xx 

IČO: 00212423 

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele  č.j. : VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP 

ze dne 1. 9. 2016 ředitel Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava XXXXXXXXX 

XXXXX 

 

(dále rovněž jen „věznice“) 

 

a 

 

Marius Pedersen a.s. 

vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389 

se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové, 500 09 

IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920 

Tel. XXX XXX XXX 

zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále rovněž jen „firma“) 

 

 

uzavírají tento dodatek o zpracování osobních údajů ke smlouvě čj. VS-268574/ČJ-2019-803200  

o zařazení odsouzených do práce ze dne 10. 12. 2019 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tento Dodatek je uzavírán v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů za účelem 

zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci zaměstnávání odsouzených osob.  

 

 

Čl. II 

Podmínky zpracování osobních údajů 

 

(1) Firma jako zpracovatel smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí  

s předmětem smlouvy o zaměstnávání odsouzených a jsou pro její plnění nezbytné. Zakázáno je 

zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů. 

 

(2) Osobní údaje odsouzených zpracovávané v základním rozsahu: 

a) kategorie osobních údajů (dále jen „kategorie OÚ“) č. 1: jméno, 

b) kategorie OÚ č. 2: příjmení, 

c) kategorie OÚ č. 3: kód odsouzeného 

 

(3) Osobní údaje odsouzených zpracovávané v rozšířeném rozsahu: 

a) kategorie OÚ č. 4: datum narození, 

b) kategorie OÚ č. 5: rodné číslo, 
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c) kategorie OÚ č. 6: údaje o zdravotní pojišťovně. 

 

(3) Osobní údaje příslušníků a zaměstnanců věznice budou zpracovávány v rozsahu: 

a) kategorie OÚ č. 1: jméno, 

b) kategorie OÚ č. 2: příjmení, 

c) kategorie OÚ č. 3: telefon, 

d) kategorie OÚ č. 4: e-mail.   

 

(4) Osobní údaje odsouzených v základním rozsahu budou zpracovávány za účelem plánování 

směn, provádění a prokazování provedení školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a jiných nezbytných školení. Osobní údaje odsouzených v rozšířeném rozsahu budou 

zpracovávány pro účely řešení pracovních úrazů a splnění opatření v pandemické nebo obdobné 

situaci (např. testování). 

 

(5) Osobní údaje zaměstnanců a příslušníků jsou zpracovávány za účelem komunikace kvůli 

zajištění organizace práce a provozu firmy.  

 

(6) Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě. 

 

(7) Osobní údaje budou firmou jako zpracovatelem uchovávány pouze po dobu platnosti 

smlouvy o zaměstnávání. Po skončení platnosti smlouvy o zaměstnávání je firma jako zpracovatel 

povinna veškeré osobní údaje podle odstavce 2 a 3 vymazat včetně všech jejich kopií. Povinnost jejich 

smazání nevznikne, pokud bude jejich další zpracovávání vyžadováno právem Evropské unie nebo 

právním řádem České republiky. 

 

 

Čl. III 

Povinnosti zpracovatele 

 

(1) Firma jako zpracovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu 

zpracovávaných osobních údajů v souladu s článkem 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení  

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

Zajistí, aby byly technicky a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré 

povinnosti zpracovatele osobních údajů vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

a jiných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 

 

(2) Firma jako zpracovatel bude věznici jako správci poskytovat veškeré informace potřebné  

k provádění kontroly, monitorování a doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a umožní audity, včetně inspekcí prováděné správcem  

a k těmto auditům přispěje svou součinností. 

 

(3) Za porušení povinnosti součinnosti specifikované v předchozím odstavci je firma povinna 

uhradit věznici smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

             (3) Firma jako zpracovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno 

zejména následujícím způsobem: 

 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby firmy, které budou mít zpracovatelem 

stanoveny podmínky a rozsah zpracovávání osobních údajů; 

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby 

zpracovatele a jeho dodavatelů; 

c) oprávněné osoby zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich 

zabezpečení. Zpracovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. 
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(4) Firma jako zpracovatel se zavazuje, že bude řádně a neprodleně ohlašovat případná 

porušení zabezpečení osobních údajů správci, který situaci vyhodnotí a zváží další postup včetně 

ohlašovací povinnosti dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a subjektu údajů. 

 

(5) Firma jako zpracovatel bude věznici jako správci osobních údajů nápomocna  

při zajišťování souladu s povinnostmi článků 32 až 36 obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

      Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento Dodatek a právní poměry z něj vzešlé a s ním související se řídí obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů a právními předpisy České republiky. 

(2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 

stran. 

 

(3) Dodatek je sepsán ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

 

 (4) Smluvní strany společně prohlašují, že obsahu tohoto Dodatku rozumí a souhlasí s ním,  

na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Opavě dne …………………….. V ………………….. dne  ………………. 

 

 

Za věznici:   Za firmu: 

 

 

 

 

  

           Vrchní rada                XXXXXXXXXXXXX 

      XXXXXXXXXXXX           oblastní manažer 

ředitel Věznice a ÚVZD Opava 

 

 

 

             

 

         

 

 

 

 


