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Smlouva 0 zpracovéni osobnich lidajii
I. Smluvni strany

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

(regionélni zpracovatel Nérodniho onkologického registru pro Krélovéhradecky kraj,

déle jen regionélni zpracovatel)

se sidlem Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové ~ Novy Hradec Krélové

1C: 00179906
bankovni spojeni CNB, éislo fiétu: 40002 — 24639511/0710

statutérni zéstupce: MUDr. Aleé Herman, Ph. D., feditel

a

Oblastnl' nemocnice Trutnov a.s.

(déle jen oblastni zpracovatel)

se sidlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

1C: 26000237
bankovni spojeni: CSOB Trutnov, éislo fiétu: 186345575/0300

pfedseda sprévni rady: Ing. Miroslav Prochézka, Ph.D

uzaViraji podle zékona (3. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni, a na zékladé

élénku 28 odst. 4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 0 ochrané fyzickSIch osob

V souVislosti se zpracovénim osobnich fidajfi a o volném pohybu téchto fidajfi a 0 zruéeni

smémice 95/46/ES (déle jen GDPR) smlouvu o poskytnuti finanéniho pfispévku za

zpracovéni fidajfi Nérodm'ho onkologického registru, ve smyslu zékona é. 372/2011 Sb., 0

zdravotnich slqéch, V platném znéni, a vyhlé§ky é. 373/2016 Sb., 0 pfedévéni fidajfi do

Nérodniho zdravotnického informaéniho systému, Vplatnérn znéni. Tato smlouva zérovefi
upravuje zpracovéni osobnich fidajfi dle GDPR.

II. Pf‘edmét smlouvy

Nérodni onkologicky registr (déle jen NOR) je souéésti Nérodniho zdravotnicke’ho

informacniho systému(dale jen NZIS), jehoz spravcem je dle zakonac
V

372/2011Sb., 0

zdravotnlch sluzbach, V platném znéni UstaV zdravotnickych informaci a statistiky CR (dale

jen UZIS CR)

Regionélni zpracovatel zaji§t’uje pro NOR fikoly V roce 2022:

- sbér a pfiprava osobnich fidajfi pro NOR ze své spédové oblasti, dle metodickych

pokynfi UZIS, u pacientfi, diagnostikovanych a lééenych V Oblastni nemocnici

Trutnov.
— on-line poskytnuti dat d0 NOR V rozsahu daném standardem Ministerstvem

zdravotnictvi Ceské republiky V néleZité kvalité, Véetné upfesnéni dat, dohledéni,

ovéfovéni apod.



1)

III. Préva a povinnosti regionélniho zpracovatele

Regionélni zpracovatel se zavazuje, Ze pfevede oblastnimu zpracovateli finanéni

prostfedky za éinnost souvisejici skompletaci a validaci dat NOR vroce 2022.

Podkladem pro rozdéleni finaném’ch prostfedkfi byl poéet pfedanych h1é§eni za rok

2020. Regionélni zpracovatel se zavazuje pfevést oblastnimu zpracovateli finanéni

prostfedky ve vyéi

66.500 ,-- Ké

na shora uvedeny bankovni fiéet oblastniho zpracovatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnfi od

podpisu této smlouvy. Z této ééstky j e regionélni zpracovatel oprévnén navrhnout odménu

pro odpovédného zaméstnance oblastniho zpracovatele ve vyéi minimélné patnécti

procent, dle kvality a mnoistvi zpracovanYch osobnich udajfi.

2) Regionélni zpracovatel mé sprévcem delegovéno prévo pfistupu kprimérnim datfim

databéze regionu Krélovéhradeckého kraje.
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IV. Pra’wa o povinnosti oblastniho zpracovatele

Oblastni zpracovatel odpovidé ve své spg'ldové oblasti za plynuly chod registru, kvalitu

a rozsah pfedévanych dat dle metodiky UZIS, technické zabezpeéeni a ochranu dat.

Oblastni zpracovatel j e povinen shromaid’ovat pouze osobni fidaje odpovidajici

stanovenému fiéelu, v rozsahu nezbytném pro naplnéni stanovene’ho fiéelu, a v souladu

s platnymi prévnimi pfedpisy.

Oblastnl' zpracovatel je povinen pfijmout takovz’i opatfeni, aby nemohlo dojit

kneoprévnénému nebo nahodilému pfistupu kosobnim fidajfim, k jejich zméné,

zniéeni 6i ztrété, neoprévnénym pfenosfim, k jejich jinému neoprévnéne’mu

zpracovéni, jakoz i k jinému zneuiiti osobnich fidajfi.

Spolupracujici osoby oblastniho zpracovatele jsou povinny zachovévat mléenlivost o

osobnich L'ldajich a o bezpeénostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo

zabezpeéeni osobnich fidajfi. Povinnost mléenlivosti trvé i po skonéenl' zaméstnéni

nebo pfislu§nych praci.

Oblastni zpracovatel se zavazuje, Ze finanéni pfispévek pouZije Vyhradné na fihradu

éinnosti spojenych s NOR, tzn. na zajiéténi kvality zpracovéni dat pfedanych

zékladnimi zpravodajskymi jednotkami, tj. na upfesnéni dat, dohledéni chybéjicich

dat, kontrolu sprévnosti ovéfeni dat apod.

Oblastni zpracovatel se zavazuje pfedat regionélnimu zpracovateli do 31. 1. 2023

vyfiétovéni finanéniho pfispévku za rok 2022. Vyfiétovéni provede formou tabulky,

Viz pffloha 6. 1, které j e nedilnou souéésti této smlouvy.
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Pokud oblastni zpracovatel poru§i SVé povinnosti dle této smlouvy, mfiie mu

regionélni zpracovatel vyfiétovat smluvni pokutu ve Vy§i 30.000,-- Ké za kaide’

takovéto poruéeni.

Oblastni zpracovatel hlési jake’koliV poru§eni zabezpeéeni osobnich fidajfi, které by

mélo za nésledek riziko pro préva a svobody fyzickych osob, bez zbyteéného odkladu

a pokud moino do 72 hodin regionélnimu zpracovateli, a to prostf‘ednictvim e-mailu

gdpr@fnhk.cz a V rozsahu podle ('21. 33 odst. 3 GDPR.

Oblastni zpracovatel nezapoji do zpracovéni daléiho zpracovatele bez toho, aby mu

smluvné neuloiil stejné povinnosti, jaké jsou definovény vtomto élénku, Véetné

poskytnuti dostateénych zéruk bezpeénosti zpracovéni.

10) P0 ukonéeni platnosti této smlouvy bude oblastni Zpracovatel uchovévat zpracovévané

osobni fidaje V souladu s pfedpisy o vedeni zdravotnické dokumentace.

11) Oblastni Zpracovatel na vyiédéni poskytne regionélnimu zpracovateli informace

potiebné k doloZeni splnéni povinnosti podle tohoto élénku a umoZni mu audit tohoto

zpracovéni.
V. Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva se uzaViré na dobu uréitou do 31. prosince 2022. P0 skonéenl' uéinnosti

této smlouvy zfistévaji V platnosti ta ustanoveni, které uklédaji oblastnimu zpracovateli

povinnosti k ochxané osobnich fidajfi.

Tato smlouva se uzaViré V pisemné formé, pfiéemi veékeré zmény je moZno éinit jen

pisemnymi, vzestupné éislovanymi dodatky akceptovanymi obéma smluvnimi

stranami.

Tato smlouva je pof‘izena V6 2 vyhotovenich splatnosti originélu, znichz kaZdé

smluvni strana obei po 1 vyhotoveni.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, avéak

pouze pokud dojde k jejimu podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran

nejpozdéji do 31. prosince 2022. Tato smlouva nabyvé uéinnosti dnem jejiho

uvefejnéni dle platnych prévnich pfedpisfi.

Smluvni strany prohlaéuji, Ze smlouvu uzaViraji svobodné a VéZné, na dfikaz éehoz

pfipojuji jejich oprévnéni zéstupci své Vlastnoruéni podpisy. Smluvni strany berou na

Védomi, Ze tato smlouva bude uvefejnéna dle platnych prévnich pfedpisfi.

Pfiloha: forrnuléf vyfiétovéni za rok 2022
1 5 _12_ 2022

V Hradci Krélové dne: ...............

MUDr. Aleé Herman Ph. D. Ob/Q/Ing/ Mjggggi/V Pr/ochézka, PhD
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Pf'floha é. 1 ke smlouvé o zpracovéni osobnich lidajfi

Oblastni zpracovatel: Oblastni nemocnice

Trutnov a.s.
Za obdobl’: 2022
Pf'idélené neinvestiéni prostf'edky:
Cerpéni:

Mzdy a odmény:

Zdravotni a socizilni pojistné:
Cestovné:

Ostatni néklady:

Celkem:

Datum

Jméno a podpis


