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10.4 Oprávněnými osobami jsou: 

10.4.1 Za Objednatele 

-
10.4.2 Za Poskytovatele: 

-
10.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou 

změnu druhé smluvn í straně bez zbytečného odkladu oznámit. 

10.6 Adresa Objednatele pro doručování je: Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, 

Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00. 

10.7 Adresa Poskytovatele pro doručování je: Operátor ICT, a.s., Dě lnická 213/12, 170 00 
Praha 7. 

10.8 Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 
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10.9 Kontaktní osoba Poskytovatele ve věcech technických: 

____ _.I E-mai l 

11. OCHRANA INFORMACÍ 

11.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

11.1.1 si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za 
důvěrné nebo mohou při plnění této Smlouvy získat informace důvěrného 

charakteru (dá le jen „Důvěrné informace"); 

11.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 

činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným 

informacím druhé smluvní strany; 

11.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. 

11.3 Za třetí osoby podle č lánku 11. odst. 11.2 Smlouvy se nepovažují: 

11.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

11.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové, 

11.3.3 ekonom ičtí a právní poradci smluvních stran, 

11.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele 

v rámci poskytování konkrétního Plnění, 

11.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé 

Objednatele, a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním 

dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou j im zpřístupněny výhradně za tímto úče lem 

a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho 

účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Sm louvě. 

11.4 Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího souh lasu Objednatele neužije Důvěrné 

informace pro j iné úče ly, než pro úče ly poskytování P lnění a splnění povinností podle 

této či j iné smlouvy uzavřené s Objednatelem a nezveřejní, ani jinak neposkytne 

důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, č lenů svých orgánů, 

poradců a právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 

informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové 

informace v tajnosti, jako by byly smluvními stranami této Smlouvy. 

11.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výs lovně písemně j inak, považují se za Důvěrné 

informace i mpl icitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 

obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně, popisy nebo část i pop isů 

technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
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16.7 Tato Smlouva byla schvá lena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 1942 ze dne 
30. 8. 2021 nadpoloviční většinou h lasů č lenů Rady hlavního města Prahy. 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané 

e lektronické podpisy dle zákona č. 297 / 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro e lektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů . 

Objednatel 

V Praze 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 
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Příloha č. 2 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

Smluvní strany: 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské nám. 2/ 2, 110 00 Praha 1 
I ČO: 00064581, DI Č: CZ00064581 
zastoupené 

(dá le jen „Správce") 

a 

Operátor ICT, a.s. 
se sídlem: Děln ická 213/ 12, 170 00 Praha 7 
I ČO: 02795281, DIČ: CZ02795281 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19676 vedenou u Městského soudu v Praze 
zastoupená 

(dá le jen „Zpracovatel") 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v sou ladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tato Smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva") byla uzavřena podle č l. 28 (3) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR") a zákona č. 110/ 2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ"), mezi následujícími 

smluvními stranami: 

(1) Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/ 2 

jako Správce 

a 

(2) Operátor ICT, a.s., I ČO: 02795281, se sídlem Dě lnická 213/ 12, 170 00 Praha 7, zapsaná v 
obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19676 vedenou u Městského soudu v Praze jako Zpracovatel; 

Správce a Zpracovatel jednotlivě dále též jen „Smluvní strana" a společně jen „Sm luvní strany") 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Správce a Zpracovatel spolu uzavřeli SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZJ IŠŤOVÁNÍ INTENZITY 
PĚŠÍ DOPRAVY VE VEŘEJNÉM PROSTORU č . smlouvy: BUDE DOPLNĚNO (dále jen „Hlavní 
smlouva"); 

(B) Zpracovatel při činnost i pro Správce podle Hlavní smlouvy bude zpracovávat informace týkající 
se identifikovaných nebo identifikovatelných fyz ických osob (dále jen „Subjekt údajů"). Takové 

informace představují tzv. osobní údaje ve smyslu GDPR (dále jen "Osobní údaje"); 

(C) Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje za úče lem p lnění Hlavní smlouvy, a to k účelům 
a prostředky stanovenými Správcem; 

(D) čl. 28 odst. 3 GDPR vyžaduje, aby spolu Smluvní strany uzavřely písemnou smlouvu o zpracování 

osobních údajů; 

dohodly se Smluvní strany na následujícím: 

1. Prohlášení Smluvních stran 

1.1. Zpracovatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti Zpracovatele v ní 
uvedené. 

1.2. Správce prohlašuje, že je oprávněn uzavřít a plnit tuto Smlouvu a pověřit Zpracovatele 
zpracováním Osobních údajů za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

2. Předmět a účel Smlouvy 

2.1. Účelem této Smlouvy je vymezení práv a povinností Smluvních stran v souvislosti se zpracováním 
Osobních údajů tak, aby (a) zpracování Osobních údajů probíhalo v souladu s GDPR a souvisejícími 
právními předpisy; a zároveň (b) byla zajištěna dostatečná a účinná ochrana zpracovávaných 
Osobních údajů . 

2.2. Správce pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů za podmínek sjednaných v této 
Sm louvě. Zpracovatel pověření Správce přijímá . 

2.3. Zpracovatel nemá nárok na zvláštní odměnu za p lnění jeho povinností podle této Smlouvy. Taková 
odměna je zahrnuta v odměně Zpracovatele pod le Hlavní smlouvy (pokud byla sjednána) . 

3. Doba trvání zpracování 

3.1. Zpracovatel bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny 
případné kratší lhůty pro výmaz Osobních údajů sjednané v Hlavní smlouvě. 

3.2. Zpracovatel po ukončení zpracování Osobn ích údajů dle této Smlouvy všechny zpracovávané 
Osobní údaje v souladu s rozhodnutím Správce vymaže, nebo je vrátí Správci, a to nejpozděj i do 
10 pracovních dnů po uplynutí doby zpracování Osobních údajů podle č l. 3.1 této Smlouvy a 
současně vymaže všechny existující kopie těchto Osobních údajů, ledaže právo Evropské Unie či 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 
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České republiky požaduje uložení těchto Osobních údajů. V každém případě Zpracovatel Správci 

po ukončen í zpracován í Osobních údajů dle této Smlouvy vrátí všechny jím poskytnuté nos iče 

Osobních údajů . 

4. Povaha a účel zpracování 

4 .1. Ke zpracování Osobních údajů ze strany Zpracovatele bude docházet vý lučně v souvislosti s 

plněním Hlavní smlouvy. Bez předchozí změny této Smlouvy není Zpracovatel oprávněn 

zpracovávat Osobní údaje pro žádné další účely . 

4 .2. Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování Osobních údajů pouze na základě písemných pokynů 

Správce, v rozsahu, za úče lem, po dobu a při dodržení záruk stanovených touto Smlouvou (dále 

jen „pokyny Správce"). Správce odpovídá za písemné pokyny Správce udě lené Zpracovateli 

ve vztahu ke zpracování Osobních údajů; to nezbavuje Zpracovatele povinnosti informovat 

neprod leně Správce v případě, že pod le jeho názoru konkrétní pokyn porušuje obecně závazné 

právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Osobou odpovědnou za Správce k udělování 

písemných pokynů Zpracovateli je: BUDE DOPLNĚNO 

Bude-li při plnění Hlavní smlouvy docházet ke zpracování Osobních údajů za některých z úče l ů 

uvedených v§ 24 odst. 1 resp. § 43 odst. 1 ZZOÚ a nebude-li pověření Zpracovatele vyplývat 

z právního předpisu, považuje se tato Smlouva taktéž za smlouvu o zpracován í Osobních údajů ve 

smyslu § 34 odst. 2 resp. § 44 ZZOÚ, přičemž Zpracovatel se zavazuje pomáhat Správci v p lnění 

povinností podle hlavy 11 1, resp. IV ZZOÚ. 

4 .3. Zpracován í Osobních údajů podle této Smlouvy může probíhat jen v zemích Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru. Jakékoliv předání Osobních údajů do třetí země (tj . mimo 

EU nebo EHP) vyžaduje předchozí písemný souhlas Správce. 

5. Osobní údaje 

5.1. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje (a) poskytnuté Zpracovatel i Správcem v souvis losti s 

Hlavní sm louvou a za úče lem jejího p l něn í; (b) získané Zpracovatelem při plnění Hlavní sm louvy, 

včetně Osobních údajů poskytnutých Zpracovateli přímo či nepřímo ze strany Subjektu údajů. 

5.2. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění úče lu 

zpracování podle čl. 4 .1 této Smlouvy. 

5.3. Kategorie Subjektů údajů a typ zpracovávaných Osobních údajů jsou uvedeny v Příloze 1 této 

Smlouvy. V Příloze 1 je dále uveden přeh led operací prováděných Zpracovatelem s Osobními 

údaj i. 

6. Zabezpečení Osobních údajů 

6.1. Zpracovatel proh lašuje a zavazuje se, že jím přijatá opatřen í k zabezpečení Osobních údajů sp l ňuj í 

požadavky GDPR na zabezpečení Osobních údajů a že bude zpracovávat Osobní údaje v sou ladu 

s GDPR, jakož i souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů . 
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6.2. Zpracovatel přijme a bude dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich neoprávněné změně, 

zn ičen í, ztrátě, zpracován í či zneužití. Zpracovatel provede a po dobu účinnost i této Smlouvy bude 

dodržovat minimálně techn ická a organizační opatření k zabezpečení Osobn ích údajů uvedená 

v Příloze 2 této Smlouvy. Zpracovatel v případě potřeby provede da lší vhodná technická a 

organ izační opatření, aby zajistil odpovídající a vhodnou úroveň zabezpečení Osobních údajů 

(s ohledem na stav techniky, nutné náklady, povahu, rozsah, kontext, úče ly a rizika prováděného 

zpracování). 

6.3. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v elektronické podobě pomocí prostředků 

informačních technologií. 

6.4. Při zpracování Osobních údajů v e lektronické podobě Zpracovatel přijme a bude dodržovat 

zejména níže uvedené zásady zabezpečení Osobních údajů: 

(a) elektronická data obsahující Osobní údaje budou ukládána a dá le zpracovávána výhradně 

na nosičích (např. přenosných či nepřenosných datových nosičích, síťových datových 

úložištích), které jsou v majetku či v oprávněném užívání Správce nebo Zpracovatele; 

(b) přístup k Osobním údajům mají pouze přís lušné Oprávněné osoby s využitím 

individuálních přístupových údajů, a to v rozsahu odpovídajícím oprávnění příslušné 

Oprávněné osoby; 

(c) o zpracování Osobních údajů budou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit, 

kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zpracovány; 

(d ) nosiče Osobních údajů budou zabezpečeny a chráněny před neoprávněným přístupem. 

6.5. Zpracovatel je povinen vést seznam Oprávněných osob. Zpracovatel je povinen dokumentovat 

technická a organ izační opatření přijatá k ochraně Osobních údajů, pravide l ně tuto dokumentaci 

aktualizovat a na vyžádání ji před lož it Správci ke kontrole . Zpracovatel je Správci nápomocen při 

zajišťování souladu s povinnostmi podle č lánků 32 a 36 GDPR, a to při zoh lednění povahy 

zpracování a informací, které má Zpracovatel k dispozici. Zpracovatel před loží Správci veškeré 

zprávy dokumentující bezpečnostní audity provedené Zpracovatelem nebo Zpracovatelem 

určeným auditorem. Zpracovatel umožní aud ity a inspekce prováděné Správcem nebo jiným 

aud itorem, kterého pověřil Správce k prověření zabezpečení osobních údajů, a to po předchozím 

oznámení ze strany Správce. 

6.6. Zpracovatel má povinnost předcházet porušení zabezpečení Osobních údajů . Pokud na straně 

Zpracovatele přesto dojde k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Zpracovatel povinen : 

(a ) okamžitě přijmout veškerá vhodná nápravná opatření s cílem odstranit příčiny takového 

porušení; 

(b) o narušení zabezpečení Osobních údajů neprodleně, v každém případě nejpozděj i do 24 

hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, informovat Správce spolu s uvedením 

podrobností (zejména odhadovaný počet a kategorie dotčených subjektů údajů, rozsah a 

kategorie dotčených Osobn ích údajů, dopady narušení zabezpečení Osobních údajů a 
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popis opatření přijatých Zpracovatelem). Oznámení je Zpracovatel povinen učinit též 

telefonicky a emailem na kontaktní údaje Správce uvedené v čl. 11 této Smlouvy; 

(c) bezodkladně přijmout taková opatření, aby se narušení bezpečnosti osobních údajů 

nemohlo v budoucnu opakovat, včetně opatření požadovaných Správcem; 

(d) na žádost Správce poskytnout Správci součinnost při oznamování porušení zabezpečení 

Osobních údajů dozorovému úřadu a/ nebo Subjektům údajů. 

6.7. Sp lněním povinností Zpracovatele podle č l. 6 této Smlouvy není dotčena jeho povinnost nahradit 

v plném rozsahu případnou újmu vzn iklou v souvislosti s narušením zabezpečení osobních údajů 

zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce. 

6.8. Zpracovatel bude neprodleně informovat Správce v případě, že na straně Zpracovatele hrozí či 

dojde k porušení této Smlouvy. 

7. Odpovědnost Zpracovatele 

7.1. Zpracovatel nese plnou odpovědnost za újmu vzniklou Správci a/ nebo Subjektu údajů v případě, 

že (a) nesplní povinnosti stanovené mu touto Smlouvou; (b) nesplní povinnosti stanovené 

konkrétně pro zpracovatele GDPR nebo jiným obecně závazným právním předpisem; a/ nebo (c) 

jedná nad rámec či v rozporu s pokyny Správce podle této Smlouvy. 

7.2. V případě vzn iku újmy pod le předchozího č l. 7.1 se Zpracovatel zavazuje (a) nahradit Správci 

veškerou vzniklou újmu (zahrnující též skutečnou škodu a ušlý zisk) a veškeré náklady vynaložené 

Správcem v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy ze strany Zpracovatele; a (b) nahradit 

Subjektu údajů vzniklou škodu a/ nebo odčin it nemajetkovou újmu přiměřeným zadostiučiněním 

v penězích, a to bez zbytečného odkladu. 

7.3. V případě, že Zpracovatel poruší některou z níže uvedených povinností podle této Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Správci smluvní pokuty ve sjednané výši, a to za každé jednotl ivé porušení 

takové povinnosti. Zpracovatel zaplatí Správci smluvní pokutu do 10 pracovních dnů poté, co jej 

Správce k jejímu zaplacení vyzve. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

Správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to 

ve výši, ve které vzn iklá škoda převyšuje smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají následující 

smluvní pokuty: 

(a) smluvní pokutu ve výši [10.000] Kč pro případ porušení povinnosti Zpracovatele podle čl. 

3.1, 4.1 nebo 4.3 této Smlouvy a dále ve výši [500] Kč za každý den trvání takového 

porušení až do jeho odstranění Zpracovatelem; a 

(b) smluvní pokutu ve výši [10.000] Kč pro případ porušení povinnosti Zpracovatele podle čl. 

6.1, 6.2, 6.4, 6.6 nebo 9.2 této Smlouvy. 

8. Důvěrnost 

8.1. Zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy má důvěrnou povahu. 

8.2. Každá Smluvní strana je povinna (a) nakládat s veškerými informacemi, které jsou obsahem této 
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Smlouvy nebo které získala v souvislosti s jednáním o této Smlouvě, jejím uzavřením nebo 

plněním, jako s informacem i přísně důvěrnými; (b) bez předchozího písemného souhlasu druhé 

Smluvní strany tyto důvěrné informace nezveřejnit ani jinak nezpřístupnit žádné třetí osobě; a (c) 

nepoužít tyto důvěrné informace k jinému účelu, než je jednání o této Smlouvě a její p lnění. 

8.3. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu Správce oprávněn zpřístupňovat či 

předávat Osobní údaje t řet ím osobám. Správce výslovně souh lasí s tím, aby Zpracovatelem 

zpracovávané Osobní údaje byly v rozsahu nezbytném pro p lnění Hlavní smlouvy zpřístupněny 

Oprávněným osobám a dalším zpracovatelům v souladu s čl. 9.5 této Smlouvy. Zpracovatel 

odpovídá za to, aby se Oprávněné osoby zaváza ly k mlčenli vosti; to neplatí, pokud se na přís lušné 

Oprávněné osoby vztahuje povinnost mlčenlivosti podle obecně závazných právních předpisů . 

8.4. Zpracovatel bere na vědomí, že jej Správce za účelem sp lnění svých povinností podle GDPR bude 

uvádět jako svého zpracovatele a příjemce Osobních údajů . 

9. Práva a povinnosti Smluvních stran 

9.1. Smluvní strany jsou při zpracován í osobních údajů podle této Smlouvy povinny postupovat tak, 

aby neporušily žádnou povinnost uloženou jim GDPR či jiným obecně závazným právním 

předp isem. 

9.2. Zpracovatel nesmí sdružovat osobní údaje zpracovávané podle této Smlouvy s osobními údaji, 

které zpracovává pro jiné správce nebo k rozdílným úče lům. 

9.3. Zpracovatel je povinen předem a v dostatečném předstihu oznámit Správci zahájení kontroly či 

šetření ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného dozorového orgánu a poskytovat 

Správci podrobné informace o průběhu takové kontroly, jakož i o případných navazujících 

správních či soudních řízeních. V případě, že Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný dozorový 

orgán zahájí kontrolu či šetření Správce, je Zpracovatel povinen poskytovat Správci při této 

kontrole veškerou potřebnou součinnost . 

9.4. Zpracovatel zoh ledňuje povahu zpracování Osobn ích údajů a poskytne Správci součinnost 

prostřednictvím vhodných technických a organ izačních opatření, pokud je to možné, pro sp lnění 

povinností Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů stanovená v kapitole Ill GDPR, zejm. 

práva na přístup k osobním údajům, na opravu, na výmaz, na omezen í zpracování 

a na přenosite lnost Osobních údajů . Zpracovatel poskytne požadovanou součinnost bez 

zbytečného odkladu od doručení žádosti Správce o její poskytnutí. 

9.5. Zpracovatel je oprávněn použít jako další zpracovatele pouze na základě předchozího konkrétního 

písemného povolení Správce. Zpracovatel odpovídá za to, že (a) případnému dalšímu zpracovateli 

budou při zpracování osobních údajů Subjektů údajů uloženy písemnou smlouvou a lespoň stejné 

povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, a to zejména povinnosti 

uvedené v čl. 6 této Smlouvy; (b) že se další zpracovatel písemně zaváže k povinnosti m lčenlivosti 

nebo že se na něj vztahuje zákonná povinnost mlčen li vosti; a že (c) další zpracovatel plní své 

povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů . Zpracovatel odpovídá za zpracování osobních údajů 

Subjektů údajů ze strany dalšího zpracovatele tak, jako by takové zpracování prováděl sám. 
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9.6. Zpracovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování pod le čl. 30 odst. 2 GDPR. 

Zpracovatel předloží Správci na jeho žádost záznamy o činnostech zpracování, které jsou 

prováděny pro Správce. 

10. Doba trvání Smlouvy 

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného e lektronického 

podpisu d le zákona č . 297 / 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro e lektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jed iného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících tuto Smlouvu), 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Hlavní smlouvy. 

10.3. Správce je oprávněn vypovědět Hlavní smlouvu bez da lšího, pokud Zpracovatel (a) poruší své 

povinnosti pod le této Smlouvy opakovaně a/ nebo (b) poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem 

nebo způsobem, který pod le názoru Správce není napravitelný. Výpověď Hlavní smlouvy ze strany 

Správce nabývá účinnosti doručením výpověd i Zpracovateli. 

11. Oznámení 

11.1. Veškeré žádosti, oznámení, výzvy nebo jiná sdě lení podle této Smlouvy budou doručovány na níže 

uvedené kontaktní adresy Smluvních stran: 

(a) Oznámení určená Správci: 

Adresa: 

k rukám: 

E-mail : 

Telefon: 

(b) Oznámení určená Zpracovateli : 

Adresa: 

k rukám: 

E-mail : 

Telefon: 

11.2. Došlá oznámení budou považována za řádně doručená přís lušné Smluvní straně nejpozděj i třetí 

(3.) pracovní den po jejich odeslání na shora uvedené kontaktní údaje, nebo okamžikem, kdy je 

jejich adresát odmítne převzít. 

11.3. Nestanoví-li tato Smlouva výs lovně jinak, písemná forma nezahrnuje doručování elektronickými 

prostředky. 

11.4. Každá Smluvní strana je oprávněna jednostranně změn it své kontaktní údaje, a to písemným 
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oznámením doručeným druhé Smluvní straně, za písemnou formu se pro tyto úče ly považuje též 

výměna adresáty potvrzených e-mailových zpráv. Oznámení o změně kontaktních údajů nabývá 

účinnosti desátý (10.) pracovní den po jeho doručení druhé Smluvní straně nebo v pozdější den 

uvedený v oznámení o změně kontaktních údajů . 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Vztahy touto Smlouvou výs lovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České 

republiky v platném a účinném znění. 

12.2. Smluvní strany vy lučují použití ustanovení § 557, § 558 odst. 2 věta druhá (obchodní zvyklosti 

nemají přednost před dispozitivními ustanovením i zákona), § 1740 odst. 3 věta první, § 1765, 

§ 1766 a § 1798 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

na vztahy založené touto Smlouvou. 

12.3. Zpracovatel není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na t řet í osobu . 

Zpracovatel nen í oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči pohledávkám Správce z této 

Smlouvy. 

12.4 . V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným, 

zdánlivým nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními 

předp isy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují nahradit neplatné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení sjednáním 

ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními 

předp isy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno. 

12.5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ve vztahu k předmětu této Smlouvy a 

ruší a nahrazuje jakékoliv předchozí písemné a ústní dohody a ujednání vzniklé v souvislosti s 

předmětem této Smlouvy. 

12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy : 

Příloha 1 

Příloha 2 

Kategorie Subjektů údajů, typ zpracovávaných Osobních údajů a operace 

zpracování 

Technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů 

12.7. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma Smluvními stranam i. Smlouva může být zrušena pouze písemnou formou . Změna či zrušení 

Smlouvy jakoukoli jinou než shora uvedenou formou se vy lučuje. 

12.8 . Smluvní strany výs lovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrá lní evidenci smluv (CES) 

vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o Smluvních stranách, 

předmět Smlouvy, text Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. 

12.9 . Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připoj ily své uznávané 

elektronické podpisy dle zákona č. 297 /2016 Sb., o s lužbách vytvářej ících důvěru pro e lektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů . 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 
Dělnická 213/12 
170 00 Praha 7 

www.opentorict.cz 
www.litacka.cz 

info@operatorict.cz 

Te l.: +420 246 030 970 
I Č: 027 95 281 
DIČ: CZ 027 95 281 
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Správce 

V Praze 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 

Dělnická 213/ 12 
170 00 Praha 7 

www.opentorict.cz 
www.litacka.cz 

Zpracovatel 

V Praze 

info@operatorict.cz 

Te l.: +420 246030 970 
IČ : 027 95 281 
DIČ: CZ 027 95 281 
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Příloha 1 

Kategorie Subjektů údajů, typ zpracovávaných Osobn ích údajů a operace zpracování 

Subjekt údajů: 

náhodný občan vyskytující se v daném okamžiku v záběru kamery na specifikovaných místech 

testování 

Typ zpracovávaných údajů: 

Kamerový stream 

Přehled operací prováděných Zpracovatelem s Osobn ími údaji: 

Pokročilá video analýza obrazu kamer spadajících pod správu městského kamerového 

systému (dále jen „MKS"), popř . dalších kamer umístěných ve veřejném prostoru. 

Operátor ICT, a.s. se sídlem 
Dělnická 213/12 
170 00 Praha 7 

www.opentorict.cz 
www.litacka.cz 

info@operatorict.cz 

Te l.: +420 246030 970 
I Č: 027 95 281 
DIČ: CZ 027 95 281 
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Operátor ICT, a.s. se sídlem 

Dělnická 213/12 

17000 Praha 7 
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www.litacka.cz 

zapsaný v Obcho d ním rej stř í ku u Městského soudu 

info@operatorict.cz 

Tel. : +420 246 030 970 

IČ : 027 95 281 

DIČ: CZ 027 95 281 
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