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% SMLOUVA o POSKYTOVANI SLUZEB POVERENCE PRO OCHRANU
, , u

OSOBNICH UDAJU
;

* číslo objednatelerř/j/OKM/ZOM

(na základě usn. RM ze dne 22.02.2027 usn. č. 171/2021
schválena starostou po projednání V PS dne 11 . 1 0.2021, úkol č. 3)

Smluvnístrany:

Objednatel: Město Příbram

se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram |
IČO: 00243132
DIČ: cz 00243132
zastoupený Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-521689309/0800

Poskytovatel: Keystone Company a.s.

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 05983649
DIČ: C205983649

zastoupený Tomášem Doulem, členem představenstva
Bankovní spojení: Fio banka, as.
Číslo účtu: 2601445207/2010

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 22374

uzavírají dle 9 1746 odst. 2 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o poskytování
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Smlouva").

I.

Pojmy - definice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (anglicky: Data Protection Officer, zkratka DPO) — je specifický subjekt, který dle
nařízení GDPR (viz níže) dohlíží pro správce, event. zpracovatele, osobních údajů na soulad zpracování osobních údajů
s Nařízením GDPR a poskytuje služby spojené s ochranou osobních údajů. DPO fungujejako samostatný orgán správce, který
není povinen se řídit ekonomickými či jinými zájmy správce osobních údajů. Je ustanoven pro veškeré operace zpracování
osobních údajů (dále též OÚ) prováděné správcem, popř. zpracovatelem.

GDPR —je aplikovatelné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, které stanoví pravidlá týkající se ochrany

fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů v rámci Evropské unie. Výjimky ze zpracování
OÚ, na které se nařízeníGDPR nevztahuje, upravuje zvláštní směrnice 2016/680.

Osobní údaje - jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě coby subjektu údajů;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, IMEI, apod. nebo

na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvyje poskytování služeb Poskytovatele objednateli spočívajících ve výkonu funkce Pověřence

pro ochranu osobních údajů (dálejen „DPO") vsouladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 0 ochraně osobních údajů (dálejen „GDPR").

2. Specifikace sIužeb DPO poskytovaných Poskytovatelem objednateli je blíže definována v čl. |||. této Smlouvy.
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Ill.

Specifikace předmětu Smlouvy, Práva a povinností Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele bude vykonávat služby DPO, do kterých patří: \
a) poskytování informací a poradenství objednateli a jeho zaměstnancům či objednatelem k tomu předem"

písemně pověřeným osobám, o povinnostech objednatele coby správce či zpracovatele podle GDPR a dalších

předpisů EU či tuzemských právních předpisů,

b) monitorování souladu zpracování OÚ s GDPR, dalšími předpisy EU a tuzemských právních předpisů voblasti

ochrany osobních údajů,

c) poskytování poradenství na základě požadavků objednatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně

posouzenívlivu na ochranu osobních údajů a monitoringu jeho uplatňování,

d) spolupráce :; dozorovým úřadem — Úřadem pro ochranu osobních údajů,

8) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů,
včetně předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR či jiné věci v rámci zpracování osobních údajů,

f) kontrolu shody činností objednatele voblasti zpracování osobních údajů slegislativou upravující ochranu

osobních údajů,

g) kontrolu dodržování interních bezpečnostních a jiných předpisů mající vazbu na ochranu osobních údajů,

h) vyhodnocování bezpečnostních incidentů na úseku ochrany osobních údajů,

i) hlášení bezpečnostních incidentů na úseku ochrany osobních údajů,

j) dohled nad vedením záznamů a činnostech zpracováníosobních údajů, provádí-Iije Objednatel aťjiž na základě

dobrovolnosti či právní povinnosti,

k) školení zaměstnanců objednatele na základě jeho žádosti,

|) návrhy bezpečnostních postupů, strategie, procesů, interních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů,

m) púsobeníjako kontaktní místo pro zaměstnance objednatele a jím pověřené osoby.
Veškeré výše uvedené činnosti —s|užby — bude Poskytovatel pro Objednatele provádět prioritně se zaměřením na

problémy zpracování osobních údajů představující vyšší rizikovost.

2„ Poskytovatel prohlašuje, že je vybaven odbornými znalostmi a zkušenostmi dostatečnými pro řádné poskytování
služeb dle této Smlouvy a není ve střetu zájmů v oblasti ochrany osobních údajů v rámci oblasti úpravy dle této

Smlouvy.

3. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, která

je současně předmětem této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn
ve smyslu tohoto ujednání.

4. Poskytovatel bude činnosti DPO poskytovat jako subjekt nezávislý, zejména pak nezávislý na rozhodovacích

činnostech a ekonomických či obdobných zájmech objednatele (tj. mimo oprávněné zájmy objednatele na ochraně

osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy). DPO rovněž nesmí být objednatelem instruován v této

oblasti (zpracování osobních údajů).

5. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za bezpečnostní incidenty u objednatele a nebude pověřen žádnou

rozhodovací či výkonnou pravomocí za objednatele. *

6. Poskytovatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích (včetně osobních údajů zpracovávaných

objednatelem), činnostech a procesech objednatele s výjimkou případů, kdy mu na základě právních předpisů vzniká

oznamovací povinnost či jiná součinnost s příslušnými orgány veřejné správy, na základě které dojde k poskytnutí

příslušné informace těmto orgánům v nezbytném rozsahu.

7. Služby dle této Smlouvy budou poskytovány objednateli prostřednictvím k tomu Poskytovatelem určených osob, a

to osobně, telefonicky či elektronicky, vždy v závislosti na druhu a charakteru služby, a to bud'v sídle objednatele či

sídle Poskytovatele, provozovnách nebo pobočkách.

8. Objednatel se zavazuje dle této Smlouvy:

a) Umožnit Poskytovateli a jím určeným osobám přístup do vyžádaných prostor za účelem plnění této Smlouvy.

b) Poskytnout řádně a včas Poskytovatelem požadované informace, podklady a data nezbytné pro plnění této Smlouvy. V

případě, že potřebná data, podklady a informace Poskytovateli Objednatel nepředá, není Objednatel oprávněn nárokovat

vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho, že Poskytovatel nemohl přihlédnout při plněnítéto smlouvy
k datům, informacím a podkladům, které mu Objednatel nepředal.

c) Dodržovat pokyny Poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

d) Respektovat nezávislost DPO realizovaného Poskytovatelem, tj. nepožadovat po Poskytovateli činnosti a úkoly, které by

kolidovaly s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
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Neprodleně informovat Poskytovatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohfy mít vliv na realizaci
předmětu Smlouvy.

Zajistit, aby byl Poskytovatel náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostísouvisejících s ochranou osobních údajů.

,) Podporovat Poskytovatele při plnění úkolů uvedených včl, 39 GDPR a v této smlouvě tím, že mu poskytuje zdroje
nezbytné k plněnítěchto úkolů, k přístupu k osobním údajům & operacím zpracování.

h) Zajistit, aby Poskytovatel nedostával žádné pokyny týkající se úkolů uvedených v čl. 39 GDPR a v této smlouvě. V
souvislosti s plněním svých úkolů nesmí být Poskytovatel objednatelem jakkoliv sankcionován, i kdyby plnění Smlouvy
nebylo souladné s ekonomickými či obdobnými zájmy objednatele.

i) Zajistit, aby Poskytovatel měl možnost obracet se v souvislosti s plněním této Smlouvy na vedení objednatele. Vedením
objednatele se rozumí osoby na manažerských pozicích a statutární orgán.

j) Oznámit Poskytovateli jakékoli porušení zabezpečeníosobních údajů objednatele bez zbytečného odkladu.

k) Poskytovatele informovat o implementaci doporučení Poskytovatele poskytnuté v souladu s předmětem plnění dle této
smlouvy.

|) Vyžádat si posudek Poskytovatele při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

IV.

Doba trvání Smlouvy, Ukončení smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 01.11.2021.

2. Obě smluvní stranyjsou oprávněny tuto Smlouvu ukončit výpovědíi bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce
a počíná plynout prvým dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvnístraně. Objednatel
je rovněž oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě, že Poskytovatel ztratí právní předpoklady pro výkon DPO, a
to bez výpovědní doby. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pro nezaplacení jedné z měsíčně
fakturovaných cen služeb. Vtomto případě činí výpovědní doba 10 dnů a počíná plynout dnem následujícím po
doručem'výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď pro nezaplaceníje Poskytovatel oprávněn podat tepn/e poté, co
písemně vyzve objednatele k zaplacení dlužné částky a tento ani přes takovou písemnou výzvu své splatné závazky
vůči Objednateli vyplývající z tohoto smluvního vztahu neuhradí ve lhůtě 7 dnů od doručení uvedené písemné výzvy
Poskytovatele.

V.

Cena služeb

1. Odměna Poskytovatele za služby (cena služeb) poskytované objednateli dle této Smlouvy je sjednána v částce ve
výši 4„750,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc. DPH bude k ceně účtována dle platných právních předpisů. DPH na
výstupu bude odvedena a uhrazena v souladu s platnou legislativou. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako
osoba povinná k dani. *

2. sjednaná odměna vycházíz předpokládaného rozsahu služeb Poskytovatele objednateli v rozsahu 10 hodin měsíčně.
Poskytovatel je povinen jedenkrát měsíčně předkládat objednateli výkaz činností provedených v uplynulém
kalendářním měsíci na základě této smlouvy. Dojde—li k překročení sjednaného časového rozsahu služeb, má
Poskytovatel vůči objednateli právo na úhradu doplatku ceny služeb sjednaných v odst. 1 tohoto článku, a to ve výši
1.800; Kč bez DPH, za každou hodinu poskytnutíslužeb nad rámec výše sjednaného rozsahu. Poskytovatel je povinen
informovat objednatele, pokud v příslušném měsíci překročil 90% předpokládaného časového rozsahu služeb, 0 této
skutečnosti, a to ve lhůtě 1 dne od zjištění této skutečnosti Poskytovatelem. Poskytoval je povinen poskytnout
informaci o doposud provedených službách a jejich časové náročnosti v příslušném měsíci Objednateli vždy a ve
stejné jednodenní lhůtě, pokud o to Objednatel Poskytovatele požádá.

VI.

Platební podmínky

1. Splatnost faktur vystavovaných Poskytovatelem objednateli se sjednává v délce 14 dnů od data vystavení.

2. Podkladem pro zaplacení ceny služeb dle čl. V. Smlouvy je faktura Poskytovatele, kterou Poskytovatel doručí
objednateli.
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3. Faktura vystavená Poskytovatelem objednateli musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, jinak má Objednatel

právo ji Poskytovateli vrátit do 7 dnů od jejího obdržení a Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo vystaví? Já,;
novou. Objednatel nenív prodlení s úhradou, jestliže vrátí Poskytovateli fakturu proto, že obsahuje nesprávné údaj ,;
nebo byl vystaven v rozporu s obchodními & platebními podmínkami dle této Smlouvy. Konkrétní důvody vrácer '; 7“daňového dokladu je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením takové faktury, U nové nebo opravené faktury / “:
počíná běžet nová lhůta splatnosti. GQ“aw

4. Faktura se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturovaná částky ve prospěch účtu Poskytovatele.
\“ M '

VII.

Společná 3 Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá piatnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. _

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru
smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat

Poskytovatele o provedení registrace tak, že Poskytovateli zašle kopii potvrzení správce registru smluv o

zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení o provedení registrace.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma

smluvními stranami.

4, Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy neopomněl sdělit

Poskytovateli skutkové či právní okolnosti, které mohou mít vliv na rozhodnutí Poskytovatele uzavřít

s objednatelem tuto Smlouvu za podmínek v této Smlouvě sjednaných.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ustanovení š1765 občanského zákoníku,
v platném znění.

6. Platnost této Smlouvy je nezávislá na platnosti ostatních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

7, Ukončením platnosti této Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením této Smlouvy.

8. Právní vztahy mezi účastníky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými platnými právními předpisy České

republiky, zejména Občanským zákoníkem, v platném znění.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto Smlouvou

nebo v souvislosti S ní, smírnou cestou. Není-Ii vyřešení sporu smírnou cestou možné, smluvní strany se

dohodly, že se spor bude řešit pomocíobecných soudů ČR.

10. Pokud sejakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo

nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním
ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

11„ Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel

jedno vyhotovení.

12. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly a sjejím obsahem souhlasí. Smluvnístrany prohlašují, žeje souhlasným,

svobodným a vážným projevem iejich skutečné vůle, že Smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných

podmínek. Na důkaz toho připojují na Smlouvě své podpisy.

v Příbrami dne: 1 la -1l]- 2021 V Praze dne: /2*//Ú*ŽJZ/

_ ,

o ' dnavatele Za poskytovatele

„ v v
Mgr. Jan Konvalinka, Tomas Doul, clen predstavenstva
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