
číslo smlouvy: SML/0780/2018 

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

uzavřená podle Nařízení 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Bratrská 709/34 

750 02 Přerov 2 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ 00301825 

zastoupené  

(dále jen „poskytovatel služeb“) 

a 

Zařízení školního stravování, Přerov, Kratochvílova 30   

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30 

IČ: 49558277 

DIČ: CZ49558277 

zastoupené 

(dále jen „příjemce služeb“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 

Článek I. 

(1) Poskytovatel služeb se zavazuje, že bude pro příjemce služeb vykonávat všechny 

úkoly vyjmenované v článku II. této smlouvy, a to prostřednictvím svého pověřence 



pro ochranu osobních údajů, kterým byla jmenována paní Ing. Renata Lounová jako 

zaměstnanec poskytovatele služeb zařazený do Magistrátu města Přerova, Útvaru 

interního auditu a kontroly (dále jen „pověřenec“).  

 

Kontaktní údaje na pověřence: 

Dojde-li ke změně kontaktních údajů na pověřence, je poskytovatel služeb povinen 

tuto skutečnost sdělit příjemci služeb bez zbytečného odkladu. V takovém případě 

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.   

 

(2) Příjemce služeb se zavazuje, že poskytne pověřenci veškerou potřebnou součinnost 

tak, aby pověřenec mohl plnit všechny úkoly, které vyplývají z legislativy Evropské 

unie, České republiky a z článku II. této smlouvy. 

 

Článek II. 

(1) Pověřenec je povinen při plnění všech úkolů postupovat dle platné legislativy 

Evropské unie, zejména podle Nařízení, dle právních předpisů České republiky a 

neustále sledovat vývoj platné legislativy Evropské unie i národní legislativy v oblasti 

ochrany osobních údajů. 

 

(2) Pověřenec vykonává pro příjemce služeb v souladu s Nařízením alespoň tyto úkoly: 

 

- poskytování informací a poradenství příjemci služeb jako správci nebo 

zpracovateli osobních údajů a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování 

těchto údajů, o jejich povinnostech, které vyplývají z Nařízení a dalších předpisů 

Evropské unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů, 

- monitorování souladu s Nařízením, dalšími předpisy Evropské unie nebo 

členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi jako příjemce služeb 

správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení 

odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených 

do operací zpracování a souvisejících auditů, 

- poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 Nařízení, 

- spolupráce s dozorovým úřadem, 

- působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se 

zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle článku 36 

Nařízení, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci. 

 

(3) Pověřenec je povinen při plnění úkolů brát patřičný ohled na rizika spojená 

s operacemi při zpracování osobních údajů a současně přihlíží k povaze, rozsahu, 

kontextu a účelům zpracování těchto údajů. 

(4) Pověřenec vypracovává a vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve 

spolupráci s příjemcem služeb. 



 

Článek III. 

(1) Příjemce služeb je povinen zajistit, aby byl pověřenec náležitě a včas zapojen do 

veškerých záležitostí a byly mu sděleny veškeré dostupné informace související 

s ochranou osobních údajů. 

 

(2) Příjemce služeb je povinen podporovat pověřence při plnění úkolů uvedených 

v článku 39 Nařízení a této smlouvy tím, že mu bude poskytovat veškeré zdroje 

nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování 

a k udržování jeho odborných znalostí. 

 

(3) Příjemce služeb je povinen zajistit, aby pověřenec nedostával žádné závazné pokyny 

týkající se výkonu úkolů podle Nařízení a této smlouvy. V souvislosti s plněním svých 

úkolů nemůže být pověřenec propuštěn ani sankcionován.  

 

(4) Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech souvisejících 

se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení. 

 

(5) Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností, 

v souladu s právem Evropské unie nebo členského státu. 

 

(6) Pověřenec může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Příjemce služeb zajistí, aby žádné 

z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů. 

 

 

Článek IV. 

Pokud příjemce služeb neposkytne pověřenci součinnost dle práva Evropské unie, práva 

členského státu nebo podle této smlouvy, má poskytovatel služeb právo odstoupit od této 

smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší od okamžiku doručení písemnosti o odstoupení 

příjemci služeb. 

 

Článek V. 

Poskytovatel služeb bude prostřednictvím pověřence poskytovat služby podle této smlouvy 

bezúplatně, nebude - li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

 

Článek VI. 

(1) Tuto smlouvu o poskytování služeb uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. 

 

(2) Každá ze smluvních stran má právo smlouvu o poskytování služeb písemně 

vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet 



prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. 

 

(3) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 

 

Článek VII. 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 

smluvních stran. 

 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

tuto smlouvu zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

příjemce služeb. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím 

obsahem bezvýhradně souhlasí, že tato smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně a 

určitě a na základě jejich svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

(5) Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: Uzavření této Smlouvy o poskytování služeb pověřence 

pro ochranu osobních údajů bylo schváleno Radou města Přerova na jejím 92. 

zasedání konaném dne 17. 5. 2018 usnesením č.  3858/92/8/2018. 

 

 

 

V Přerově dne 24.5.2018     V Přerově dne 24.5.2018 

 

 

 

        

poskytovatel služeb      příjemce služeb 


