
SMLoUvA o SPoLUPnÁcI pŘI ocHnexĚ oSoBNÍcH Úne.lŮ
A o ZPRACovÁxÍ oSoBNÍcH ÚualŮ

Níže uvedené strany

IReSofto s.r.o.
se sídlem Cejl37162, Brno,602 00
IČ 2629]850
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajskym soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453
zastoupena: Ing. Ji í Halousek, MBA, jednatel
na straně jedné jako autor

a

Domov pro seniory T ebíč _ Manž. Curieovych, p íspěvková organizace
se sídlenr Manž. Curieovych 603, T ebíč, 674 0l
IČ: 71184562
zastoupena: Mgr. Zuzana Malásková, editelka
na straně druhé jako nabyvatel

(autor a nabyvatel dále společně také jen jako ,,smluvní strany")

uzavirají v souladu s ust. 8 l74 odst. 2 zákona č. 89l20I2 Sb., občanského zákoníku, v ťrčinném zněni (dále ien
,,občansk zákoník"). a dále v souladu s čl. 28 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 2J.

dubna 2016 o ochraně ťyzickych osob v souvislosti Se Zpracováním osobních iidaj a o volném pohybu těchto ridajri a o
zrušení směrnice 95l46lEs (dále jen ,,GDPR") tuto

smlouvu o spolupráci p i ochraně osobních ridaj a o Zpracování osobních rÍdajri:

Preambule

Smluvní strany, vědorny si dťrležitosti ochrarry osobních irdaj 
' 
Ve Snaze dostát všenr povinnostem pro ně v rámci

1ejich činnosti vyplyvajících a s cílem pispět k zákonnému a transparentnímu zpracování osobních udaj za pomoci
vhodnych organizačních a technickych opat ení' uzavirají tuto smlouvu o spolupráci p i ochraně osobních ridajti a o
zpracování osobních daj (dále jen ,,Smlotrtva") v následujícím znění

I. Úvodní ustanovení a p edmět smlouvy

Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi autorem a nabyvatelem byla/y uzavŤenly níŽe uvedená/é smlouva/y:

dne 3 l .08.20l0 licenční smlouva IS Cygnus , na jejímž základě se autor zavázal poskytnout nabyvateli pro jeho
osobní, resp. interní pot ebu právo k užití počítačového prograrnu IS Cygnus a p íp. téŽ k uŽiti volitelnych
rozši ujících modul , to vše v rozsahu v p íslušné smlouvě blíže specifikovaném, za což se nabyvate| zavázal
hradit autorovi sjednanou odměnu;

veškeré licenční smlouvy (ve znění p ípadnych dodatk ) specifikované v tomto bodě srnlouvy dále společně jen
,,licenční smlouvy"; veškeré počítačové programy a p íslušné moduly vztahujici se k těmto programrim dále
společně jen,počítačové programy".

Počítačové programy jsou obecrrě určeny pro vederrí agend poskytovatelri sociálních služeb, s čímž je zpravidla
spojené téŽ zpracováni riznych osobních udajri klientri těchto poskyovatelťr (zde nabyvatele). Vzhleden'r
k uvedenému smluvní strany shodně prohlašují a berou na vědomí , Že počitačové programy jsou používané téžke
zpracování osobních irdajri' a to včetně zpracováni tzv. citlivych irdajri - zvláštních kategorií osobních ťrdajri
(zejrnéna ťrdajťr o zdravotním stavrr klient nabyvatele); (veškeré osobní irdaje zpracovávané počítačovyrni
programy dále jen ,,osobní claje").

Subjektem, jenž určuje ťrčely a prost edky zpracování osobních ťrdajťr prost ednictvírn počítačovjzch program , a
je tedy jejich správcern, je nabyvatel.

Vzhledem k tomu, že počítačov programy jsou instalovány a pÍovozovány u nabyvatele a na jeho vlastní
infrastruktu e, a (s vyjimkou ad hoc situací popsanych v čl. III. této smlouvy) ani jinak nedochází pÍi uživáni
počítačovych programťr nabyvate|em ze strany autora ke zpracování osobních rdajri, nevystupuje autor ve vztahu
k osobním ťrdajťrm zpracovávanym počítačovymi programy zásadně v pozici zpracovatele. Z uvedeného vyplyvá,
že odpovědnost za zajištění adekvátní ochrany osobních udaj nese V plném rozsahu nabyvatel a tento musí zajistit
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splnění veškerych s tím spojenych povinností, zejména povinností vyplyvajícich z p|atné a írčinné právní tipravy.
S ohledem na zprisob provozování počítačovych programri (tzv. on-premise produkty) bere nabyvatel vyslovně na
vědomí, že altor ze své pozice ani nern že nést odpovědno st zabezpečnost osobních irdajri zpracovávanych těmito
počítačovymi programy.

Ačkoli autor zásadně není zpracovatelem osobních ridajri zpracovávanych prost ednictvím počítačovych
programri, mázájem na tom, aby i p i tomto zpracovánibyla zajištěna nejvyšší míra ochrany dotčenych osobních
Úrdaj . Jelikož mťrže dále autor p i plnění některych povinností, jež mu z jednotlivych licenčních smluv plynou,
vejít ve styk s osobními irdaji, je cílem této smlouvy upravit též s tímto související práva a povinnosti smluvních
stran.

P edmětem této smlouvy je irprava vzájemnych práv a povinností smluvních stran souvisejících se zpracováním
osobních itdajťt nabyvatelem obecně p i uživání počítačovych programri, a to již s p ihlédnutírn k nové právní
írpravě p edstavované zejména (nikoliv však vylučně) GDPR, jež nabyde irčinnosti 25. 5.2018.

P edměterr této smlouvy je dále též riprava vzájemnych práv a povinností smluvních stran souvisejících se
specific\ymi operacemi zpracování, k nimž pŤi uživání počítačovych programri nabyvatelem vyjimečně tak
mťrže zjeho iniciativy docházet, a p i kterych se autor podílí ina vlastním zpracování osobních irdajri, tzn.
vystupuje v pozici zpracovatele ve smyslu GDPR. Smlouva o zpracování dle p edchozí věty je obsažena v čl. Iil.
této smlouvy.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany vyslovně.konstatují, že v souvislosti s uŽivánimpočítačovych program
nabyvatelern je pravidlem, Že se autor na vlastním zpracování osobních ťrdajťr nijak nepodílí; situace upravené
v čl. il. t to smlouvy jsou tedy vyjimkou z tohoto pravidla.

II. Prohlášení a závazky smluvních stran
(obecny režim dle čl. I. bodu 1.6. této smlouvy)

Nabyvatel, jakoŽto správce osobních irdajri, prohlašuje' že se dťrkladně seznámil s počítačovyrni programy, jejich
funkčnostrni a moŽnostmi nastavení, a to speciálně z hlediska ochrany osobních írdajťr (p i současném zváŽeni
r zně pravděpodobnych arizně závaŽnych rizik pro práva a svobody subjektri irdaj , která mohou p i zpracování
jejich osobních irdaj počítačovjzrni programy nastat). Na tomto základě vyslovně prohlašuje, Že počítačové
programy odpovídají jeho pot ebám a jsou zpťrsobilé k zajištění adekvátní ochrany osobních irdajri, které hodlá p i
uživ ání poč ítač ovych pro gram Ů zpr ac ov áv at.

Nabyvatel bere na vědomí, že jakoŽto správce osobních ťrdajri je to on, kdo odpoviďázato,že zpracování osobních
ťrdajťr prostrednictvírn počítačovych programťr bude probíhat zákonně a bude spl ovat veškeré právními p edpisy
stanovené poŽadavky. V souvislosti se zpracováním osobních dajri počítačovymi programy Se však autor
zavazuje poskytnout nabyvateli (na 1eho vyžádání) v p imě enérn rozsahu veškerou součinnost pot ebnou
k nastaveni užíváni počítačovych program tak, aby byla co nejlépe zajištěna bezpečnost zpracovávanych
osobních ťrdaj .

Nabyvatel se zavazuje pti zpracování osobních irdajri postupovat jak v souladu s relevantními právními p edpisy
(zejména sGDPR a zákonern č. l01/2000 Sb., o ochraně osobních ťrdajri, vplatnérn aričinném zněni, p ípadně
s právními p edpisy tento zákon nahrazujícími), tak s touto smlouvou.

Nabyvatel se zavazuje p ijmout veškerá vhodná organizační, bezpečnostní a technická opat ení tak, aby
odpovídala relevantní právní irpravě a současně tak, aby byla zajištěna odpovídající rirove ochrany
zptacovávanych osobních írdajťr. V této souvislosti se zejména zavazuje p ijmout taková opat ení, aby byl
vyloučen neoprávněny nebo nahodily p ístup ke zpracovávanym osobním udajťrm, jejich změna, zničení či ztráta,
neoprávněnjl p enos, neoprávněné zpracování, jakož i jin zneužití zpracovávanych osobních irdajťr.

Autor prohlašuje, Že pÍi plnění svych závazki ve smyslu licenčních smluv, nemá zájem na zp ístup ování
jakjzchkoli osobních irdajťr (zejména citlivych ridajri dotčenych subjektu daj )' coŽ se nabyvatel zavazuje p i své
činnosti respektovat. Vdan souvislosti se nabyvatel zejména zavazuje, že p ijme veškerá opat ení ktomu, aby
p i poskytování uživatelské podpory Qejména p i využití nástroje ,,Yzdálená pomoc", kdy autor ovládá PC
nabyvatele vylučně pod p ímym dohledem a dle pokynri nabyvatele' resp. jeho zaměstnanc ), instalační podpory
a dá1e p i osobním zaškolování nabyvatele na místě (tzn. zaškolování konkrétních osob k tonru nabyvatelem
pově enych, zpravidla v prostorách nabyvatele) ze strany autora, nedošlo k neoprávněnému p ístupu autora
k osobním irdaj rn fyzick 'ch osob (a to zejména těm citlivylTl' resp. zvláštni kategorii osobních ridaj , jako jsou
v první adě ridaje tykající se zdravotního stavu). Nabyvatel je tedy povinen p ijrnout veškerá opat ení k tomu, aby
osobní irdaje byly p i vylužiti uvedenych nástrojri dostatečně chráněny.

V p ípadě postupu dle p edchoziho bodu tohoto článku smlouvy a p i současném dodržení zde uvedenych
podrnínek (zejména, že se autor zavazuje postupovat pouze dle pokyn nabyvatele a pod jeho p ímyrn dohledern'
a to i v p ípadě osobního zaškolení) odpovídá za dodržování ochrany osobních dajťr a zavedenivhodnych opat ení
nabyvatel; autor se však k tornuto učelu zavazlje poskyovat nabyvateli pot ebnou součinnost.
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2.1. Pokud by' i p es shora uvedené závazky nabyvatele, došlo p i plnění povinností, jež autorovi zjednotlivych
licenčních smluv plynou, kp ístupu autora (resp. jím pově enych pracovníkri) kjakjlmkoli osobním irdajrim
zpracovávanych počítačovymi programy, zavazuje se autor zachovávat mlčenlivost jak ve vztahu k veškerym
takovymto osobním irdajrim, tak i ve vztahu k bezpečnostním opat ením, jejichŽ zve ejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních ťrdajri.

2.B. Povinnost mlčenlivosti dle p edchozího bodu tohoto článku smlouvy se vztahuje téžnazaměStnance autora a další
osoby, které v rámci plnění svych oprávnění a povinností pro autora vejdou ve styk s takovyrnito osobnírni írdaji.
Povinnost mlčenlivosti trvá po neomezenou dobu, a to i po skončení pracovního poměru nebo p íslušnych prací
pro autora. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákon .

Dodržováni závazk , ve smyslu tohoto bodu smlouvy bude zajišt'ovat autor, jenž se v této souvislosti zavazuje své
zaměstnance a další dotčené osoby o povinnosti dodržovat mlčenlivost ádně poučit a k tomuto je též
odpovídajícím zprisobem smluvně zavázat Tímto ustanovením smlouvy však nejsou nijak dotčeny povinnosti
nabyvatele, zejména povinnost zamezit autorovi vp ístupu kjakymkoli osobním ridajiim zpracovávanym
v počítačovych programech.

z.9. Smluvní strany shodně konstatují, Že autor je vsouvislosti sužíváním počítačovych programii nabyvatelenr
oprávněn sbírat statistické (anonymní či anonymizované) irdaje tykajici Se využití jednotlivych agend
(funkcionalit) v dotčenych počítačovych programech, a to za ričelem zvyšení jejich kvality. Autor prohlašuje, že
p i tomto sběru nedochází k p enosu jakychkoli osobních udajri (tzn. nedocházíp ttom ke zpracovávání osobních
ridajťr), ale pouze ke zpracování statistick ,ch dat využite1nostijednotlivych funkcí bez souvislosti s dalšími daty o
nabyvateli či t etích osobách.

2.l0. Ačkoli prirnární odpovědnost zabezpečnost osobních irdajťr a volbu vhodnych opat ení nese nabyvatel, dovoluje
si mu autor za irčelem dosažení vyšší míry ochrany osobních irdaj doporučit provozováni databází počítačovych
programťr prost ednictvím vlastního MS SQL Serveru' tzn. formou architektury klient-server' a to zejména Ve
srovnání s méně bezpečnymi zpťrsoby jejich provozu' u nichž lze obecně p edpokládat vyšší riziko zneužiti či
neoprávněného zp ístupnění t etím osobám (nap . provozováni databáze prost ednictvím nasdílené složky MDB
soubor).
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III. Zpracování osobních rídajri
(specificky režim dle čl. I. bodu 1.7. této smlouvy)

Jelikož v souladu s bodem l.]. této smlouvy mriŽe p i užívání počítačovych programri nabyvatelem vyjimečně
docházet ze strany autora ke zpracování osobních ridajťr, je v tomto článku - pro tyto ojedinělé situace - obsažena
smlouva o zpracování osobních ridajri. Dále vtextu jsou mezi stranami upraveny podminky, za kterych m že
k tomuto zpracování ze strany autora (akožto zpracovatele) pro nabyvatele fiakožto správce) docházet.

osobními ridaji, na které se tato smlouva o zpracování vztahuje' se rozumějí osobní daje, které nabyvatel p i
uživáni počítačovych prograrn uloŽí do jejich databáze, tj. zejména ťrdaje o klientech nabyvatele (identifikační
ťrdaje, irdaje o sociálních a rodinnych poměrech, informace o osobních zájmech a preferencích klientťr, informace
o finančním star,rr apod.) a dále ťrdaje o zaměstnancích nabyvatele, p íp. jinych jím určenych uživatelri
počítačovych programri (zejména identifikační irdaje a ridaje související s vykonem závislé práce pro nabyvatele
j ako j sou nap . ridaj e o docházce, plány směn, podklady pro mzdy apod. ). P edmětem zpracování dle tohoto článku
smlouvy p itom mohou bytéž zvláštní kategorie osobních írdajťr (zejnéna írdaje o zdravotním stavu klient ).

Tato smlouva o zpracováni se vztahuje na ty klienty a zaměstnance nabyvatele' jejichŽ osobní irdaje jsou
počítačovymi programy zpracovávány, a které se tudíž mohou stát p edmětem nahodilych operací zpracovánive
smyslu bodu 3.5. tohoto článku srnlour,y (dále jen ,,subjekty daj ").

Nabyvatel tímto vyslovně pově uje autora zpracováním osobních dajri ve smyslu tohoto článku smlouvy. Autor
bude osobní Írdaje zpracovávat pouze na základě zdokumentovan; ch písemn; ch pokynri nabyvatele (a to
včetně p ípadného p edání osobních udajri do t etí země nebo mezinárodní organizaci).

Zpracování osobních daj rn že spočívat v provádění následujících druhťr operací:

oprava poškozené databáze počítačovych program ,

provádění servisníclr zásah do databází počítačovych program ,

provádění hromadnych operací s osobními írdaji zpracovávanymi prost ednictvím počítačovych program ,

p evod, obnova či export osobních ridaj zptacovávanych prost ednictvím počítačovych prograrnťt,

to však vždy (v kaŽdém jednotlivém p ípadě) teprve v návaznosti na konkrétní písemn; požadavek nabyvatele
vzneseny zpravidlra formou e-mailu zaslaného na elektronickou adresu autora servis@iresoft.cz. Součástí
písemnélro požadavku dle p edchozi věty musí byt vŽdy min. specifikace počítačového programu, jehož se
požadavek tyká, vymezení problému, jenž má by vy ešen, a požadované operac e zpracování (vč. jejího rozsahu),
kterou má autor pro nabyvatele provést.
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Autor je oprávněn provádět jakékoli operace zpracování (individuálně či hromadně) vždy vy\učně v mezích
písemného pokynu nabyvatele, jakož i v mezích ričelu, pro něhož k těmto operacím zpracováni docházi, to vše
vždy v nejmenším možném rozsahu. Autor nebude do osobních udajťr nahlrižet, p íp. je jinak zpracovávat, pokud
toto není nezbyně nutné pro splnění požadavku nabyvatele. Autor též prohlaš:uje a zavazuje se, Že má a bude mít
nastaveny interní procesy tak' aby byIo zjeho strany na nejtlžší rnoŽnou urove sníženo riziko neoprávněného
zp ístupnění osobních irdajri, nahliženi do nich či jejich zneužiti'

Srrrluvní strany společně prohlašují, Že shora uvedeny vyčet operací rnoŽného zpracování osobních rídajťr, které
má autorpro nabyvatele zajišťovat, m že byt na zák|adě zvláštní písemné (listinné nebo elektronické) domluvy
stran dále rozší en s tím, Že konkrétní operace zpracování budou autorem i v těchto p ípadech provedeny na
základě pokynri nabyvatele, v souladu s nimi a touto smlouvou.

Nabyvatel současně bere na vědomí, Že nezb5,tnou podrrrínkou pro reallzaci jednotlivych operací zpracováni
zpraviďla bude též aktivní zp ístupnění p íslušn ch osobních rÍdajri či databází počítačovych programťl
(nebo jejich dotčen ch částí) autorovi, k nirnž tento jinak p ístup nemá; nabyvatel se zavazuje zajistit, že
zp ístupněni databází dle této věty bude v kaŽdém p ípadě provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění
požadovane operace.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré operace zpracování budou ve vzájemné součinnosti prováděny vždy tak,
aby byl p ístup autora k osobnírn Úrdaj m orrrezen toliko na rozsah pot ebny k vy ízení daného poŽadavku
nabyvatele' a současně, aby samotné operace zpracování byly z pohledu ochrany těchto dajri prováděny co
nejméně rizikovym zpťrsobem (což nap . znarnená, Že jednotlivé operace budou zásadně prováděny
prost ednictvím PC nabyvatele a pod jeho p ímym dohledem, ledaže nabyvatel určí v konkrétním p ípadě jinak).

3.7. Autor prohlašuje, že je schopen zajistit zavedeni vhodnych technickych a organizačnich opat ení tak, aby
zpracování osobních dajťr ve smyslu tohoto článku smlouvy spl ovalo požadavky relevantní právní pravy (vč.
GDPR) a aby byla zajištěna ochranaptáv dotčenych subjektťr irdajri.

3.8. Doba trváni závazku zpracovávání osobních ridajťr autorem ve smyslu tohoto článku smlouvy odpovídá době trvání
této smlouvy jako celku, tzn. i smlouva o zpracování osobních irdajri seuzavírá na dobu vyplyvajícizčl. V. této
smlouvy' Samotné zpracování osobních ridajri bude však v kaŽdém jednotlivém p ípadě omezeno toliko na dobu
nezbytnou k provedení operací dle bodu 3.5. tohoto článku; ihned po provedení p íslušnych operací budou osobní
Úrdaje, které jsou p ípadně v dispozici autora, v souladu s právní upravou autorem vymazány nebo vráceny zpět
nabyvateli a současně dojde kvymazání existujících kopií, ledaže nabyvatel p edern určí vkonkrétním p ípadě
písemně jinak.

3.9. Zpracování osobních ridaj autorem bude probíhat vylučně za irčelem plnohodnotného uŽíváni počítačovych
programťr nabyvatelem, když k tomuto mťrže by.t někdy zapot ebí provést též operace dle bodu 3.5. tohoto článku
smlouvy. Samotné počítačové programy má nabyvatel zájem uživat pouze za ričelem ádného poskytování
sociálních a zdravotních sluŽeb svym klientrim. což se také zavazuje p i své práci s těmito programy zajistit.

3.l0. Autor se jako zpracovatel p i zpracování osobních Írdajri zavazuje'.

a) zpracovávat osobní daje pouze v souladu s Úrčelem dle tohoto článku smlouvy a zprisobem v tomto článku
smlouvy stanoveném,

b) p rjmout veškerá vhodná technická a organlzační opat ení, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních
daj dle p edchozího písrrr. a) a odpovídají s tím spojenérnu riziku, aby mj. nemohlo p i tomto zpracováni

dojít k neoprávněnému nebo nahodilému p ístupu k osobním irdajťrm, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněnym p enos m, k jejich jinému neoprávněnému zptacováni, jakož i k jinému zneužiti osobních
irdajri,

c) zpracovat a dokumentovat p ijatá a provedená technická a organizačni opat ení k zajištění ochrany osobních
írdajťr v souladu s touto smlouvou, GDPR' p íslušnymízákony a jinymi obecně závaznymi právními p edpisy,

d) po skončení trvání této srnlouvy veškeré p íp. ještě fakticky zpracovávané osobní ridaje p edat nabyvateli
jako správci osobních irdajri, vymazatveškeré jejich p ípadně existující kopie anenávratně zlikvidovat osobní
ťrdaje, které po p edání z stanou v dispozici autora, to vše v souladu s právní pravou.

3.1 1. P i stanovení technickych a otganlzačních opat ení pro ochranll Zpracovávanych osobních írdajri se autor zavazuje
(a) posuzovatrizika vyplyvajíci ze zpracování osobních ťrdajťr osobami, které mají bezprost ední p ístup k osobním
ťrdaj rn, (b) zabránit neoprávněnyrn osobárn v p ístupu k osobnírn ťrdajrirn a k prost edk rrr pro jejich zpracování,
jakoŽ i neoprávněnemu čtení, vytvá ení, kopírování, p enosu, irpravě či vymazáni záznam obsahujících osobní
irdaje, a (c) p rjrnout opat ení, která umoŽní určit a ově it, komu byly osobní ridaje p edány' Pro vyloučení
pochybností se vyslovně konstatqe, Že veškerá opat ení dle tohoto bodu smlouvy Se vztahqí toliko k osobám,
kterym p ístup a zpracovávání osobních ridajri umoŽní ve smyslu této smlouvy autor, nikoliv k osobám, jimž
p ístup k osobním irdajťrm umoŽní p ímo či nep ímo samotny nabyvatel.

3.l2' P i zpracováváni osobních ridajri. které probíhá automatizovaně, se autor dále zavazuje zpracovávat všechny
informace a osobní irdaje v souladu s poŽadavky systému managementu bezpečnosti informací a současně zabránit
neoprávněnému p ístupu k datovym nosič m.



3.13. Zaměstnanci autora a další osoby, které v rárnci plnění svych oprávnění a povinností budou p icházet do styku s

osobními ťrdaji v rozsahu pot ebném k provedení tohoto článku smlouvy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních itdajích a o bezpečnostních opat eních, jejlchž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních ridajri.
Povinnost mlčenlivosti trvá po neomezenou dobu, a to i po skončení pracovního poměru nebo p íslušnych prací
pro autora. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákoni.
DodrŽování závazk ' ve smyslu tohoto bodu smlouvy bude zajišt'ovat autor, jenž se v t to souvislosti zavazl4e své
zaměstnance a další dotčené osoby o povinnosti dodržovat mlčenlivost ádně poučit a k tomuto je též
odpovídaj ícím zp sobem smluvn ě zav ázat.

3.l4. Strany této srnlouvy se vzájemně zavazuji poskytovat si p i zpracovávání osobních ridajťr autorem veškerou
součinnost pot ebnou k naplnění požadavkri stanovenych touto smlouvou, GDPR, p íslušnymi zákony a jinymi
obecně závaznymi právními p edpisy. Závazek součinnosti dle p edchozí věty p itom zahrnuje též povinnost
autora byt nabyvateli nápomocen prost ednictvím vhodnych technickych a organizačnich opat ení, pokud je to
možné, pro splnění nabyvatelovi povinnosti reagovat na žádosti o vykon práv subjektu ildaj . Stejně tak se autor
zavazuje byt nabyvateli nápomocen p i zajišt'ování souladu s povinnosti zabezpečení zpracování, p i ohlašování
p ípadri porušení zabezpečení osobních irdaj Úradu pro ochranu osobních irdajri, p i oznamování p ípad porušení
zabezpečení osobních irdajri subjektu írdaj , p i posouzení vlivu na ochranu osobních Írdajťr a p i p edchozi
konzultaci s Ú adern pro ochranu osobních ridajri. K podobné součinnosti se pak zavazuje též nabyvatel ve vztahu
k autorovi.

3.l5. Autor se zavazlje poskynout nabyvateli veškeré informace pot ebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti
stanovené tímto článkem smlouvy a čl. 28 GDPR, coŽ zahrnuje téŽ povinnost autora neprodleně nabyvatele
informovat v p ípadě, že podle jeho názoru určity pokyn porušuje GDPR nebo jiné p edpisy Evropské unie nebo
členského státu tykající se ochrany irdajri. Autor se vyslovně zavazuje, že p t zpracovávání osobních ridajťr ve
snryslu této smlouvy:

- p rjme všechna opat ení požadovaná dle čI.32,

- bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedená v čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR'

- bude zohled ovat povahu zptacování a bude nabyvateli (v rozsahu, v němž to bude možné) nápomocen
prost ednictvírrr vhodnych technickych a organizačních opat ení pro splnění povinnosti nabyvatele reagovat
na žádosti o vykon práv subjektu dajli stanovenych v kapitole III' GDPR, bude nabyvateli nápomocen p i
zajišt'ování souladu s povinnostrni dle článku 32 až 36 GDPR' to vše p i zohlednění povahy zpracováni a
informací, jež má autor k dispozici,

- v nezbytnérn rozsahu urnožní audity' včetně inspekcí, prováděné nabyvatelern nebo jinym k tomu
nabyvatelem pově enym auditorem' a k těmto auditrim svou činností p ispěje.

3.l6. }rlabyvatel uděluje autorovi obecné písemné povolení ve smyslu č1. 28 odst. 2 GDPR k zapojení p ípadnych dalších
zpracovatel do zpracování osobních ťrdajti.

3.I7. Nabyvatel se v či autorovi vyslovně zavazuje kdodržování veškerych povinností, které mu - jakožto správci
osobních irdajťr - plynou z této smlouvy, GDPR, p íslušnych zákonťr a jinych obecně závaznychprávních p edpisri.

Závazek nabyvatele dle p edchozivěty zahrnuje mj. povinnost autora zpracovávat toliko osobní irdaje, k nirnž
správce disponuje platnym právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR' a to p i dodrŽení veškerych zásad upravenych
v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinnosti. Za tírnto Írčelern se nabyvatel zavazqe mj. zajistit, že ke
zpracovávání osobních irdajri bude po celou dobu zpracováváni disponovat platnym právním titulem spl ujícím
požadavky GDPR a dalších právních p edpisri. V každém p ípadě, kdy nebude ke zpracováváni osobních ridajťr
disponovat jinym právním titulem, se pak nabyvatel zavazu1e.zajistit udělení písemného souhlasu subjektu dajri
s tímto zpracovánírn, a to p írno ve vztahu k počítačovym program m. Bez ohledu naprávni titul' na jehožzák|adé
ke zpracováváni osobních ťrdajri dochází, se pak nabyvatel zavazuje zajistit též adekvátní informování a poučení
dotčenych subjektu Írdajťr dle GDPR. V p ípadě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto bodem smlouvy
nabyvateli, se tento zavazuje nahradit autorovi jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) ujmu, která autorovi
v dťrsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

3.18' Pro vyloučení pochybností se vyslovně konstatuje, Že p edmětem tohoto článku smlouvy je pouze prava
podmínek vlastního zpracování osobních udajťr, nikoliv již vlastní obchodní a cenové podmínky,zantcltŽ autor
tyto operace pro nabyvatele provádí a které se ídí p íslušnou licenční smlouvou nebo zvláštní dorrrluvou
smluvních stran. Žaane ustanovení tohoto článku smlouvy tedy nemťrŽe bylvykládáno jako závazek autora
k provádění dotčenych operací zpracování, není-li pro to jiny srnluvní základ.

IV. odpovědnost a sankce

4.l. S ohledenr na skutečnost a s p ihlédnutírn k povaze, rozsahu, kontextu a ťrčel m zpracování dle této smlouvy, a i
s ohledem k rrizně pravděpodobnym a rizně závažnym rizikťrm pro práva a svobody subjekt irdajťr, je povinností
nabyvatele, jakožto správce, zavést vhodná technická a organizační opat ení tak' aby zajistil a byl schopen doložit,
že zpracování je prováděno v souladu s relevantní právní pravou, zejména GDPR.



4.3.

4.2.

5.2.

6.2.

Autor je za rijmu zptisobenou zpracováním osobních daj prost ednictvírn počítačovych program odpovědny
pouze v p ípadě, kdy vlastním zaviněním nesplní povinnost Stanovenou na ochranu osobních udaj vyplyvající
zrelevantních právních p edpisťr nebo zÍéto smlouvy konkrétně pro něj, nebo vp ípadě, kdy zaviněně bude
v souvislosti se zpracováváním osobních irdaj počítačovymi programy jednat nad rámec pokynri nabyvatele nebo
v rozporu s nimi.

Dojde-li k uplatnění jakychkoli nárokri v souvislosti se zpracováním osobních udajri prost ednictvím počítačovych
programťr nebo v souvislosti s ním' a to zejména subjekty irdaj nebo Ú adem pro ochranu osobních ťrdajťr vriči
autorovi' které ovšem nevznikly zaviněnym porušením povinnosti autora Ve smyslu p edchozího bodu tohoto
článku smlouvy, zavazuje se nabyvatel, že v p imě ené době' nejpozději však do 30 dní, po vyzvě autora, nahradí
autorovi veškerou (majetkovou i nemajetkovou) irjmu, která mu vznikne z těchto nárokri.

V. Trvání smlouvy

Doba trvání této smlouvy odpovídá době trváni nejdéle trvající licenční smlouvy. Srnluvní strany se tedy dohodly
na tom, že společně s nejdéle trvající licenční smlouvou zaniká též smluvni vztah za|oženy touto smlouvou.

Nevyplyvá-li z povahy závazku p evzatého touto smlouvou' že se má uplatnit i po zántku smluvního vztahu
za|oženého p íslušnou licenční smlouvou, platí, Že zánikem jednotlivych licenčních smluv docházi též
v p íslušném rozsahu (v rozsahu dotčen 'ch počítačovych program ) k zírŽení p edmětu této smlouvy.

VI. Oslo-vování uživatelri p očítačov1 ch programrl

Nabyvatel a autor se dále dohodli na tofft, že autor bude v pruběhu doby trvání této smlouvy oprávněn
prost ednictvím informačního panelu v klientsk aplikaci (dále jen ,,informační panet') oslovovat pracovníky
nabyvatele - ťyzické osoby' jež z pověení nabyvatele p íslušny počítačovy program používaj í, konkrétně se jedná
zejména o zaměstnance nabyvatele, ale ÍéŽ o další uživatelé daného počítačového programu' jeŽ jsou
s nabyvatelenr v jiném než pracovněprávnírn vztahu (dále společně jen ,,uživatelé programu"). Nabyvatel bere na
vědomí a vyslovně souhlasí s tím, Že autor bude dle svého vlastního uváženi oslovovat prost edníctvím
informačního panelu (tzn. formou zasílání elektronickych zpráv do schránky ná|ežejicí p íslušnému uživateli
programu' jež je nedílnou součástí počítačového prograrnu) jednotlivé uŽivatelé programu, a to zejména za dále
stanovenymi ťrčely:

a) v rámci tzv. onboardingu (tzn. procesu zaučování novych uživatelrj programu) těmto zasíIat rŮzné návody a
p ipomínky pot ebné zejména k ádnému uživáni počítačovych prograrnri;

b) k ulehčení či zefektivněníuživání počítačovych programti, zasíiání novinek a tipťr k počítačovym programťrm;

c) k usnadnění a zefektivnění komunikace mezi autorem a jednotlivyrni uživateli programu (potažrno
nabyvatelem) s tím' že nabyvatel tímto rovněŽ souhlasí s p ípadnym zÍizenim interního chatu mezi těmito
stranatni, jehoŽ čelem by zejména bylo poskytování uživatelské podpory ze strany autora;

d) k p ím mu marketingl, Ízn. k zasílání obchodních sdělení souvisejících s produkty a sluŽbami autora.

V souvislosti s popsanyrn oslovováním jednotlivych uŽivatelri programu bude autor ve vztahu k těmto osobám
zpracovávat informace o využívání počítačovych programti, informace o nastavenych p ístupovych právech
v systému apod.

K zasiláni zpráv ze strany autora ve smyslu tohoto bodu smlouvy dochází buďto na zák|aďě vyslovného požadavku
p íslušnych uŽivatelri programu, nebo na základě nastavení oprávnění, p íp. na základě preferencí oznámení,tzn.,
Že uživatel programu si sám zvoli, že chce byt informován nap . o určitych typech akcí.

V p ípadě, Že si oslovování jednotlivych uŽivatelťr počítačovych program popsané v tomto článku smlouvy
vyŽádá ve smyslu platné a irčinné právní ilpravy p ijmutí jakychkoli dodatečnych opat ení (vč. doplnění pot ebné
dokumentace), zavazují se strany této smlouvy ke vzájemnému poskytování veškeré součinnosti, jež se ukáže jako
nezbytná k dosažení zde popsanych cílri.

VII. Vztah k licenčním smlouvám

Srnluvní strany se dohodly na vyjmutí veškerych ustanovení licenčních smluv' vč' jejich p ípadnych dodatkťr' která
jsou vrozporu stouto smlouvou, p íp. která neobstojí vedle práv a povinností, jež smluvním stranám ztéto
smlouvy vyplyvají. Smluvní strany v této souvislosti vyslovně prohlašuji, že se tírnto lyjímají mj. p ípadná
ustanovení licenčních smluv, jež p ipouštějí zasíláni záIoh databázi počítačovych programťr prost ednictvím e-
mailu či diskety.

5.1.

6.1.

1.1.



8.3

8.2.

V Brně dne 20.05.2018

Ing. Ji í Halousek, MBA, jednatel

za IReSoft, s.r.o.

autor

VIII. Záv ěr ečná ustanovení

Tato smlouva nabyvá platnosti a irčinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany se zavazu1i zajistlt splnění povinností' jež jim plynou z GDPR a této smlouvy nejpozději ke dni,
kdy GDPR vstoupí v ričinnost. Povinnosti, ježjsou však vyžadovánv platnou a ričinnou právní ripravou již p ed
tímto datem, jsou smluvní strany povinny dodržovat jiŽ ode dne ričinnosti této smlouvy.

Tato smlouva bude uzavÍena následujícím zprisobem: ztrění smlouvy ve formátu PDF opat ené podpisem osoby
oprávněné jednat za autora (vlastnoručním či nahrazenym technickymi prost edky) bude zasláno v elektronické
podobě na e-nrail nabyvatele. Pokud se zněnínr smlouvy bude nabyvatel souhlasit, opat í vytištěnou verzi zas|ané
smlouvy ve dvou vyhotoveních svym vlastnoručním podpisem (podpisem oprávněné osoby) s tím, že jedno
vyhotovení si nabyvatel ponechá a jedno vyhotovení smlouvy v listinné podobě s podpisy obou smluvních stran
zašIe zpět autorovi na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této srnlouvy, kdy doručením tohoto vyhotovení
autorovi je smlouva uzav ena.

Srnluvní strany vyslovně sjednávají, Že podléhá-li tato smlouva uve ejnění v registru smluv dle zákona č.340l20I5
Sb., o zvláštních podmínkách ričinnosti některych smluv, uve ej ování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platnérrr zněni, je povinen zajistit toto uve ejnění nabyvatel, p ičemž odpovidá za to, že
k uve ejnění dojde bezodkladně, nejpozději však do 7 dn , od uzav ení této srnlouvy. Možnost autora futo snrlouvu
dle svého uváženi uve ejnit v registru smluv tím není dotčena'

Tato smlortva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich',kaŽdá ze smluvních stran obdrží po jednonr.

P ípadná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Účastníci
smlouvy se v tomto p ípadě zavazijí poskytnout si vzájemnou součinnost k uzav ení dodatku ke smlouvě' kde
bude neplatná část smlouvy nahrazena novyrn ujednánírn, a to ve lhťrtě do jednoho měsíce poté, co tato pot eba
vyvstane.

odpověd'na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu $ 1740 odst' 3 občanského zákoníku se vždy považuje
za protinávrh.

Veškeré změny této smlouvy mohou byt učiněny polze formou písemnych a číslovanych dodatkri v listinné
podobě podepsanych oběma smluvními stranami.

obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
drikaz toho p ipojují sluj vlastnoruční podpis.

8.4.

8.6.

8.1.

8.8.

8.9.

\) [r.z

fffi1'f J"l. í Jp'ť'ť

Mgr. Zuzana Malásková, editelka

za Dornov pro seniory T ebíč -ManŽ. Curieovych,
p íspěvkováorganizace

nabyvatel


