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Příloha č. 6 Smlouvy 

 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

ve smyslu ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

 

 

Čl. I. vymezení subjektů  
 

1.1. Česká republika - Správa základních registrů 

se sídlem Na Vápence 14, 130 00 Praha 3  
zastoupena Ing. Michalem Peškem, ředitelem 

IČ 72054506 

(dále jen „Správce“) 
a 

1.2. AUTOCONT a. s. 

se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupena Jaroslavem Biolekem, členem představenstva třídy A, a Ondřejem Matuštíkem, 

členem představenstva třídy B 

IČ 04308697 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 11012 

(dále jen „Zpracovatel“) 
 

(Správce a Zpracovatel dále jen „Smluvní strany“) 
 

 

Čl. II. Preambule 

 

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního 
systému základních registrů a informačního systému sdílené služby s č.j. SZR-4231-15/Ř-2020 (dále 
jen „Smlouva“). 

 

Řádné poskytování služeb podle Smlouvy (dále jen „Služby“) zahrnuje mimo jiné i aktivity, při kterých 
může docházet ke zpracování osobních údajů náležících Správci (dále jen „Osobní údaje”), které bude 
pro Správce provádět Zpracovatel. 

 

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany ve smyslu 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“) tuto Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen 

„Smlouva o ZOÚ“) 
 

Čl. III. Předmět Smlouvy o ZOÚ 

 

3.1. Předmětem Smlouvy o ZOÚ je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při 
zpracování Osobních údajů, se kterými Zpracovatel nakládá v souvislosti s plněním povinností 
vyplývajících ze Smlouvy. 

3.2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje v souladu s požadavky Smlouvy 

o ZOÚ a v souladu s povinnostmi uloženými GDPR zpracovateli osobních údajů. 

 

Čl. IV. Podmínky zpracování 
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4.1. Správce pověřuje Zpracovatele zpracováváním Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro 
poskytování Služeb a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy, a to na základě pokynů 
Správce. 
4.2. Zpracovatel není oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro žádné jiné účely, než v rámci 
poskytování Služeb. 
4.3. Pro účely online správy systému ISZR a ISSS Zpracovatel v jeho systému IDM (identity 
management system) zpracovává a uchovává informace o pracovnících Správce, kteří mají přístup do 
systému ISZR a ISSS. Typem zpracovávaných osobních údajů a kategorií subjektů údajů jsou: jméno, 
příjmení, uživatelské jméno (názvosloví se skládá ze zkratky organizace a příjmení) zaměstnance 

Správce. 

4.4. Pro účely marketingu a obchodní komunikace Zpracovatel v jeho systému CRM (systém správy 
zákaznických dat) zpracovává a uchovává informace o pracovnících Správce. Typem zpracovávaných 
osobních údajů a kategorií subjektů údajů jsou: jméno, příjmení, titul, telefon, email, organizace, 

příslušnost k projektu nebo servisní smlouvě zaměstnance Správce. 

4.5. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě Smlouvy o ZOÚ nejsou zvláštní kategorie 
osobních údajů ve smyslu GDPR. 
4.6. Zpracovávané Osobní údaje nejsou předávány do třetí země. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením Smlouvy bez dalšího zaniká 

i Smlouva o ZOÚ. Zánikem Smlouvy a tím i Smlouvy o ZOÚ nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající 
se zabezpečení Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu 
předání Správci nebo jinému pověřenému zpracovateli. 
4.7. Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě Smlouvy o ZOÚ je 

bezplatné.  
 

Čl. V. Základní povinnosti Smluvních stran 

 

5.1. Správce je povinen: 
a) určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů, 
b) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s GDPR, že tyto údaje budou přesné, a 

v případě potřeby aktualizované, přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k 

účelu, pro který jsou zpracovávány, 
c) poskytnout subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným 
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování 
a učinit veškerá sdělení požadovaná GDPR. 
5.2. Zpracovatel je povinen: 

a) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, 

b) provést s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování technická 

a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů specifikovaná Smlouvou o ZOÚ, 
c) být Správci nápomocen v plnění povinností dle čl. 32 až 36 GDPR, 
d) umožnit Správci audity, včetně inspekcí prováděných Správcem či jím pověřenou osobou 

a poskytnout součinnost u těchto auditů, 
e) zajistit, pokud zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, že tento další zpracovatel 
bude poskytovat dostatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních 
opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky GDPR, 
f) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění jeho 
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve 
smyslu GDPR, 

g) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné 
osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to 
na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 
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h) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek 

a v rozsahu stanoveném Zpracovatelem a odpovídajícím Smlouvě o ZOÚ, 
i) na žádost Správce umožnit provedení auditu zpracování Osobních údajů, 
j) po skončení Smlouvy o ZOÚ protokolárně zlikvidovat či protokolárně předat Správci nebo jinému 
pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje zpracovávané po dobu poskytování Služeb. 
5.3. Smluvní strany jsou povinny: 
a) zavést technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů v souladu se specifikací dle 
odst. 6.1 Smlouvy o ZOÚ, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování Osobních údajů je 
prováděno v souladu s GDPR, 
b) vést záznamy o činnostech zpracování Osobních údajů v rozsahu dle čl. 30 GDPR, 
c) řádně ohlašovat a oznamovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů způsobem dle čl. 33 
a 34 GDPR a spolupracovat v nezbytném rozsahu s Úřadem pro ochranu osobních údajů, 
d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění Smlouvy o ZOÚ, 
e) zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o ZOÚ, 
f) postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování 
osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez 
potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou 
součinnost. 
5.4. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné 
škody nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě. 
 

 

Čl. VI. Zabezpečení Osobních údajů 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu čl. 32 GDPR a bodu 5.3.a) Smlouvy o ZOÚ provedou 

k zabezpečení Osobních údajů následující technická a organizační opatření: 
a) pověřit zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich 

povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů, povinnosti znát a dodržovat předpisy 
zaměstnavatele k ochraně osobních údajů a o dalších povinnostech vyplývajících z GDPR či jiných 
obecně závazných právních předpisů, 
b) používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který v nejvyšší možné 
míře vyloučí neoprávněný nebo nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných, než pověřených 
osob Smluvních stran, 
c) uchovávat Osobní údaje na místech s odpovídajícím zabezpečením, ať již se bude jednat 

o místa fyzická či virtuální, 
d) uchovávat Osobní údaje v elektronické podobě na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, 
ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel, 
e) zajistit dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo 
prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, 
f) zajistit, aby osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování Osobních údajů 
měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě 
zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 
g) zajistit, že účty pro vzdálený přístup Zpracovatele k prostředkům Správce budou vytvářeny 
jmenovitě a jejich nastavení bude odpovídat obecným standardům zabezpečení; zpracovatel se pak 

zavazuje, že tyto účty bude používat řádně a zabezpečí je proti ztrátě a jinému zneužití. 
6.2. Smluvní strany prohlašují, že technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů 
specifikovaná v odst. 6.1 Smlouvy o ZOÚ považují za dostatečná pro zpracování Osobních údajů, jak je 
prováděno ke dni uzavření Smlouvy o ZOÚ. V případě, že v budoucnu nastane potřeba změn opatření 
k zabezpečení Osobních údajů, Smluvní strany se dohodnou písemným dodatkem ke Smlouvě o ZOÚ 

na jejich změně a náhradě nákladů vzniklých Zpracovateli provedením změn. 
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6.3. Pokud Zpracovatel zapojí ve smyslu bodu 5.2.e) Smlouvy o ZOÚ dalšího zpracovatele, aby 
provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě jiné 
smlouvy stejné povinnosti na zabezpečení Osobních údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě o ZOÚ. 
 

Čl. VII. Smlouva o ZOÚ 

 

7.1. Podstatné porušení Smlouvy o ZOÚ ze strany Zpracovatele se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, a může být důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele podle čl. 16.5.1 

Smlouvy. 

7.2. Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů podle Smlouvy o ZOÚ trvá i po 
ukončení Smlouvy. 
 

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 
 

8.1. Smlouva o ZOÚ a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí GDPR 

a právními předpisy České republiky. 

8.2. Smluvní strany prohlašují, že si návrh Smlouvy o ZOÚ pozorně a pečlivě přečetly, že dobře 
rozumí jejímu obsahu, a že ten odpovídá jejich skutečné vůli. 

 

 

 


