
Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně

Do práce na kole 2022

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném
znění (dále též "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Národní koordinátor kampaně Do práce na kole 2022
Auto*N1at, z. s.
sídlo: Vodičkova 704/36, Nové Město, 1 10 00 Praha l
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 181 19.
IČO: 22670319, DIČ: CZ22670319
bankovní spojení:
číslo účtu:
sdružení zastupuje Martin Šotola, výkonný ředitel, na základě plné moci

kontaktní osobou za národního koordinátora kampaně Do práce na kole 2022, Auto*Mat, z. s.,
je Nikola Šedová

a

Městský organizátor kampaně Do práce na kole 2022
město Cheb
sídlo: náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 00253979, DIČ: CZ00253979

se podpisem této smlouvy zavazuji ke spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022.
Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, v dobré víře a svobodně.

Kontaktními osobami kampaně Do práce na kole 2022 za město Cheb jsou Ing. Monika
Šimečková ( a Be. Adéla Jelenová

2. Předmět spolupráce
Předmětem spolupráce je realizace kampaně Do práce na kole 2022.

Národní koordinátor se zavazuje zejména k těmto činnostem:
a) Koordinace městských organizátorů, zajištění školení, průběžná komunikace s nimi,

jejich podpora a poradenství.
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b) Tvorba pravidel a soutěžních kategorií kampaně Do práce na kole.

C) Vytvoření komunikačního plánu a jeho uskutečnění na národní úrovni (média, reklama,
Facebook a web).

d) Vytvoření grafického konceptu kampaně a všech odvozených grafických návrhů
tiskovin i digitálních médií (koordinace tvorby veškerých grafických materiálů
kampaně ve všech partnerských městech, předtisková příprava a po dohodě i tisk
plakátů, zpracování webových bannerů, videí atd.)

e) vývoj a provozování centrálních webových stránek kampaně www.dopracenakole.cz,
tvorba obsahu webových stránek na národní úrovni, zajištění vývoje doporučených
mobilních aplikací pro účely kampaně.

f) Zřízení přístupu ke správě webové stránky města (lokální sekce webu
www.dopracenakole.cz) a facebookové skupiny města.

g) vývoj a provozování centrálního registračního systému účastníků a poskytování služeb
helpdesku účastníkům z celé České republiky.

h) Kompletní zajištění, tj. vše od grafického návrhu až po dodávku startovních balíčků
s tričky pro všechny účastníky soutěže.

Mčstský organizátor se zavazuje k těmto činnostem:
a) Realizace místního komunikačního a mediálního plánu výlučně s využitím niateriálů

připravených národním koordinátorem.

b) Propagace soutěže a získávání účastníků soutěže ve městě Cheb.

C) Spolutvorba obsahu digitálních médií (posty v rámci facebookové skupinč města,
aktuality týkající se cen a akcí v lokální sekci webu www.dopracenakole.cz).

3. Práva a povinnosti národního koordinátora

Národní koordinátor dále: -
a) Bude považovat městského organizátora za jediného organizátora pro město Cheb.

b) Umožní městskému organizátorovi používat v období leden 2022 - říjen 2022 značku
Do práce na kole pro veškerou ústní a písemnou komunikaci související s organizací
akce.

c) Zmocňuje městského organizátora jednat jinCnem kampaně Do práce na kole v rozsahu
potřebném pro zajištění činností uvedených v bodě 2, písm. h) a bodě 4, této smlouvy.

d) Zavazuje se vrátit poměrnou část sumy uvedené v bodě 4 písm. b) smlouvy v závislosti
na rozsahu nesplněných závazků v případě, že by nesplnil některý ze svých smluvních
závazků dle této smlouvy.

e) Má právo kontrolovat dodržování bodů uvedených v bodě 4 písmen a) - f) této smlouvy
a v případě jejích prokazatelného neplnění zadat realizaci akce jinému subjektu.

f) Poskytne městskému organizátorovi přednostní přístup k helpdesku.
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g) Poskytne městskému koordinátorovi pro přípravu kampaně manuál městského
koordinátora, možnost absolvovat školení k organizáci kampaně a po jejím ukončení
vyhodnocení akce ve formě Závěrečné zprávy.

h) Poskytne městskému organizátorovi voucher pro pět startovných do kampaně zdarma
a zajistí mu jednotnou cenu startovného pro ostatní účastníky, kteří jsou zaměstnanci
městského úřadu v daném městč, ve výši 290 KČ po celou dobu registrace, v případě
platby zaměstnavatelem (cena je uvedena bez DPH).

i) Poskytne městskému organizátorovi 10 plakátů formátu A3 pro kampaň a nejméně 50
ks letáků formátu AS a tisková data k těmto materiálům.

4. Práva a povinnosti městského organizátora

Městský organizátor dále:
a) Informuje národního organizátora o skutečnostech ovlivňujících zajištění svých činností

uvedených v bodě 2 písm. h) a v bodě 4, této smlouvy.

b) Poskytne národnímu organizátorovi plnění v celkové výši 15 000 kč (bez dph) jako
podíl na nákladech kampaně, a to formou úhrady faktury na zajištění kampaně Do práce
na kole. výše ceny je stanovena dle ceníku, uvedeném v příloze č. l, který je nedílnou
součástí této smlouvy.

C) Pro komunikaci kampaně nevyužije jiné materiály, než materiály poskytnuté národním
organizátorem podle bodu 2 písm. d) této smlouvy.

d) zajistí, že osobní údaje účastníků kampaně bude zpracovávat v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.

e) Uspořádá a zajistí produkci místních propagačních a společenských akcí pro účastníky
(nejméně 2 "akce na triko" v průběhu května 2022 a závěrečné vyhlášení akce v daném
městě s odměňováním vítězů, uskutečněný v období 8. - 30. června 2022) za podmínek,
které umožňuje epidemiologická situace v danou chvíli.

D zajistí věcné ceny pro vítěze všech městských soutěžních kategorií ve městě Cheb. Při
navazování partnerství a uzavírání smluv s partnery je respektován Etický kodex
národního organizátora.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění prostřednictvíin registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město
Cheb se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu
s uvedeným zákonem.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá strana získá jeden originál. Případné
změny budou řešeny formou písemných dodatků.
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Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 3. 2. 2022, usnesení RM
Č. 53/2/2022.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné
právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a sjednaly, že v souladu s
ustanovením § 89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně
příslušný soud města Chebu.

Práva a povinnosti smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a Že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

V Praze dne 2 7. L . 2b

l"
za Auto*Mat, z. s.

V Chebu dne O 8, 03. 2022

za město Cheb
Martin Šotola, výkonný ředitel Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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2. Kopic plné moci Martina Šotoly
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Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně
DO PRÁCE NA KOLE 2022 - CENÍK PRO MĚSTA

Velikost města 1. rok konáni DPNK 2. a další roky konáni DPNK 2. a další roky konání DPNK 2. a další roky konání DPNK
Organizace DPNK Organizace DPNK Organizace DPNK
(cena v KČ bez DPH) + Trasová data účastníků + Trasová data účastníků

(cena v KČ bez DPH) " Konzultace cyklodopravy
(cena v Kč bez DPH)

Do 20 tis zdarma 5000 15 000 25 000
obyvatel

20-30 tis zdarma 10 000 20 000 30 000
obyvatel

30-50 tis zdarma 15 000 30 000 45 000
obyvatel

Více než 50 tis zdarma 20 000 35 000 50 000
obyvatel

Ceny v tabulce jsou uvedeny v korunách, bez DPH.

Organizace DPNK - obnáší vedení a správu registračního systému národním koordinátorem, poskytnutí psaného manuálu k pořádání akce, školení
pro organizátory, 5 startovných zdarma, zpřístupněni webové podstránky města v rámci webu dopracenakole.cz, helpdesk pro účastníky daného
města, telefonická a e-mailová podpora pro městské organizátory, newslettery pro účastníky města, originální grafický obsah vC. plakátů, letáčků a
tiskových dat.

Trasová data účastníků - jsou souhrnem anonymizovaných dat o provozu všech účastníků, kteří se zúčastnili v měsíci květnu daného roku v
příslušném městě akce Do práce na kole. Data jsou poskytována ve formátu ve formátu SQL. K datům budou dále přiřazen údaj o pohlaví osob a
jejich věku (v těch případech, kdy jej osoby uvedly)-

Konzultace cyklodopravy - vyhodnocení získaných dat o provozu účastníků, analýza potřeb cyklistické dopravy, srovnání s dosavadními
cyklopatřeními a opatřeními pro chodce v daném městě a návrhu dalších opatření, potřebných ke zlepšeni podmínek chodců a cyklistů ve městě,
případně návrhy postupů v rámci úřadu v rozsahu 10 hodin.
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Generální plná moc

Zmocnitel:
Název: Auto*Mat, z.s.
se sIcllem: vodičkova 704/36, Nové MěstQ, no 00, Praha
lČ: 22670319
DIČ: CZ22670319

zastoupen: Michálem Křivohlávkem, statutárním zástupce

zmocňuje tímto

jméno a přľjmení: Martin Šotola

(zmocněnec)

aby jej v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení zastupoval při Vše¢h právních jednáních, k
nimž je zmocnitel sám oprávněn, zejména:

Ve vztahu k org(jnům st¢itŕú 9p((Áyy a samosprávy, swdům, rozhodčím Q[gánům

zejména:
· při jednání s obcemi, kraji, ministerstvy a dalším orgány státní správy a samosprávy
· s orgány a institucemi zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovny), sociäního zabezpečení

(správy sociálnIho zabezpečení), správci daní (finanční úřady) a živnostenskými úřady

· při jednání s poskytovateli dotací a veřejných podpor všeho druhu, včetně kontrolních orgánů
· před soudy a rozhodčími orgány ve všech věcech a také při jednání s veškerými osobami

činnými při výkonu rozhodnutí

Zmocněnec je oprávněn zejména: '", · " ' "

· podávat návrhy a jiná podání a brát je zpět, a to včetně takových, které před udělením této
plné moci učinil sám zmocnitel

· přebírat rozhodnutí ve věci i jiné písemnosti
· podávat odvolání a jiné opravné prostředky a vzdávat se jich
· podepisovat kontrolní a jiné protokoly a úřední zápisy
· uzavírat, měnit a vypovídat smlouvy
· bez omezení právně jednat ve všech věcech dotací a veřejných podpor, včetně kontrol
· informovat se bez omezení o všech věcech týkajících se zmocnitele

||. ve vztahu k jiným fyz¢kým a práynickým oso®rň, tuzemským i z'ähraničním

. zejména:
· věřiteiům a dlužnIkům dluhů a pohledávek zmocnkele



· dodavatelům věcí a služeb včetně bank, pojišťoven a české pošty
· obchodním, finančním i nefinančním partnerům spolku
· zaměstnancům a dalším spolupracovníkům včetně dobrovolných
· smluvním dodavatelům

Zmocněnec je oprávněn zejména:

· uzavírat, měnit a vypovídat smlouvy včetně pracovních
· vydávat závazné pokyny a instrukce ve stejném rozsahu jako zmocnitel
· plnit ze smluv a plnění přijímat

výše uvedený výčet je demonstrativní a nijak neomezuje celkový rozsah oprávněni
zmocněnce dle této plné moci, která je co do svého rozsahu neomezená.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou dc 31. 12. 2023

v praze dne 18. l. 2021

ág,i"ha| Křivoh|á'©áiúmm

i:lľjl'gMAT::::,:::':::"
DIČ: CZ22670319

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.,..-Martin Šotola - zmocněnec

jr'—
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Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 1 ,;
rpoř.č. vidimace 412MII/21/H .' ". · " l !/ ;,'j ,-

tato úplná kopie obsahujlcl 2 8tŕäný .. ,. ,' ' "- '
souhlas1 doslovně s předloženou listinou, z niž byla qóČ|qena¶,/'"l' ,-' :' ',
a tato listina je prvopimm obsahujícím 2 strany· ," ""." i' l'" "' l ĺ ·.' 'í
Listina, z niž je vidimovaná hstlna pořízena, neob8hhuje v'Qite,ný l .' :' ,- í
zajištbvacl prvek. ' ,' ' i .-,l i' i '; ,t,)

V Praze dne 24.8.2021 V|d|mac| provedl/a ', ,""'" "' ' ft
. . ? ,lVendula Hudečková /^\'p, ".:,'. u-- ( .."

l
'Wm, Ť
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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená dle ČI. 28 odst. 3) Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Auto*Mat, z.s.
sídlo: Vodičkova 704/36, 110 00, Praha 1
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 18119.
IČO: 22670319
zastoupený Mgr. Martinem Šotolou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
(dále jen jako ,,správce")

a

město Cheb
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO 00253979
Zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou
(dále jen jako ,,zpracovatel")

Kontaktní osobou kampaně Do práce na kole 2022 za město Cheb je Mgr. Monika Šimečková

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zpracováni osobních údajů:

Předmět a účel smlouvy

1. Zpracovatel na základě pověřeni správce, sjednaném ve Smlouvě o spolupráci při
realizaci kampaně Do práce na kole 2022 (dále též "Kampaň") ze dne 08, 03, 2022 je
pověřen pro správce provádět činnost spočÍvajÍcÍ v komunikaci s účastníky Kampaně
pro účely informování o akcích v rámci Kampaně a pro vyhlášeni výsledků a předáni
cen. Spolupráce vyžaduje i zpracováni osobních údajů účastníků Kampaně.

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran při
zpracování osobních údajů zpracovávaných zpracovatelem v souvislosti s organizaci
Kampaně, a to v režimu Nařízeni Evropského Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízeni o ochraně osobních údajů (dále
jen "GDPR").
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Il.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků Kampaně určených správcem
za účelem identifikace a kontaktování osob pro účely vyhlášení výsledků a
předáni cen účastníkům soutěže dle pravidel uvedených na webu
jmyLdQpĽacmakQk&z, a to nahlíženhn, vyhledávání a použitím osobních údajů. Za
tímto účelem bude správcem kontaktní osobě zpracovatele zpřístupněn centrálni
registrační systém účastníků v dané oblasti provozované správcem. Přístup bude
zajištěn na základě hesla do centrálnIho registračního systému účastníků pro
pověřeného zaměstnance zpracovatele, který je uveden jako kontaktní osoba v této
smlouvě.

2. Účelem zpracováni osobních údajů dle této smlouvy je zejména vedeni komunikace s
účastníky Kampaně a plnění smluvních a právních povinností správce.

3. Osobní údaje účastníků Kampaně jsou předány v rozsahu: jméno a přIjmenI,
název a adresa zaměstnavatele, e-mailová adresa, telefonní číslo, event.
fotografie (nepovinný údaj). Zpracovatel dále získá údaje o cestách vykonaných a
zaznamenaných účastníky v rámci kampaně. Předmětem zpracováni osobních údajů
na základě této smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu zvláštní kategorii osobních
údajů dle GDPR.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy o spolupráci při realizaci
kampaně Do práce na kole 2022 s tím, že jejím ukončením zaniká i tato smlouva.
Ukončením této smlouvy nezanikají povinnosti zpracovatele týkající se bezpečnosti a
ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace dle právních předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že zpracováni osobních údajů na základě této smlouvy
bude bezplatné, přičemž zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených
s plněním této smlouvy.

Ill.

Povinnosti smluvních stran

1. Správce je při plněni této smlouvy povinen:
a) zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR a platnými a
účinnými vnitrostátními předpisy, že tyto údaje budou aktuálni, přesné a pravdivé,
jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;
b) přijmout vhodná opatřeni, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním,
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR
a platnými vnitrostátními předpisy, zejména zajistil souhlas subjektů údajů se
zpracováváním jejich osobních údajů.

2. Zpracovatel je při plnění této smlouvy povinen:
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a) zpracovávat osobní údaje sám. zapojit do zpracováni osobních údajů dalšího
zpracovatele lze pouze s předchozím písemným svolením správce;
b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně
otázek předáni osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být správci nápomocen pro
splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti ó výkon práv subjektu údajů, jakož i
pro splněni dalších povinností ve smyslu GDPR;
d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracováni osobních údajů používaly
pouze oprávněné osoby, které budou mít přistup pouze k osobním údajům
odpovídajÍcim oprávněni těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských
oprávněni zřízených výlučně pro tyto osoby;
e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek
a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovIdajichn této smlouvě;
f) na žádost správce kdykoliv umožnit provedeni auditu či inspekce týkajicí se
zpracováni osobních údajů;
g) po skončení této smlouvy vymazat existujÍcÍ kopie osobních údajů v případě, že
vnitrostátní předpisy nestanovuji uloženi daných osobních údajů.

3. Smluvní strany jsou při plnění této smlouvy povinny:
a) zavést technická, organizační, personálni a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR,
aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracováni osobních údajů je
prováděno v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby
nemohlo dojit k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k
datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničeni či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracováni osobních údajů ve
smyslu GDPR;
C) řádně a včas ohlašovat případná porušeni zabezpečení osobních údajů Úřadu pro
ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu
této smlouvy;
e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejněni by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončeni této smlouvy;
f) postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a platnými a účinnými
vnitrostátními předpisy, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních
údajů, plnit své informační povinnosti, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat
v této souvislosti nezbytnou součinnost, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez
potřebného oprávnění, tím není dotčeno plněni zákonných povinnosti při předávání
osobních údajů úřadům veřejné zprávy, případně dalšímu zpracovateli.

lV.

Závěrečná ustanovení
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1. Tato smlouva a právni poměry z ni vzešlé a s ní souvÍsejÍcÍ se řídí GDPR, a
přIslušnými právními předpisy České republiky.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smiuvrúcH '
stran.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemně, nikoliv ovšem
prostřednictvím elektronických zpráv bez kvalifikovaného elektronického podpisu ve
smyslu NařIzenľ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (elDAS).

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, přičemž jedno vyhotovení je určeno
pro správce a jedno pro zpracovatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že si návrh této smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že
dobře rozumí jeho obsahu a že ten odpovídá jejich skutečné vůli, na důkaz čehož
připojují své podpisy a uzavírají tuto smlouvu.

V Praze dne Z :?- Z ác> Z 'L V Chebu dne O 8, 03. 2022

..
správce dič; cz226703!9 zpracovatel
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