
SMLOUVA O ZAJIŠTÉNÍ sLUZEB PVOVĚŘENCE PRO OCHRANU
OSOBNICH UDAJU

Správce l: Město Holice
sídlem: Holubova 1, 53401 l-lolice
ıČz 00273571
Zastoupena: Mgr: Ladislavem Effenberkeın, Starostou

(dále jen „Správce“ )

a

Pověřeııec: Holubová advokáti S.r.0. _
sídlem: Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha
IČ; 246 86 727

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Sp. Zn. C
166076

Zastoupena: Štěpánem I-Iolubem, jednatelem,
(dale jen „pověřenec“)

uzavírají Spolu podle § 1746 Odsl. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ sLUŽEB POVÉŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
Uvodní ustanovení

1. Dne 27. dubna 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
Oehraně fyzických Osob v Souvislosti Se Zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o Zrušení Směrnice 95/46/138 (obecne nařízení o ochraně osobních údajů),
které vstupuje v účinnost 25. května 2018 (dale jen „GDPI “).

2. Správce a jeho příspěvkové Organizace jsou Správci osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7)
GDPR. Správce tímto jmenuje ve smyslu GDPR pověřcnce pro Ochranu osobních údajů pro
Sebe a svoje příspěvkové Organizace.

3. Pověřenec bude vykonávat činnost pověřence pro Správce a dále níže uvedene příspěvkové
organizace Správce: ˇ

Správce 2: Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice
sídlem: l'lolubova 39, 534 01 Iˇlolice
IČ; 48159743
Zastoupena: Bc. Lenkou Chotčnovskou, ředitelkou

Správce 3: Mateřská škola l-Iolice, Pardubická 992, okres Pardubice



sídlem:
IC:
Zastoupená:

Správce 4:
Sídlem:
IČ:
Zastoupená:

Správce 5:
sídlem:
IČ:
Zastoupené:

Správce 6:
Sidlem:
IČ:
Zastoupena:

Správce 7':
Sidlem:
IČ:
Zasloupena:

Správce 8:
Sídlem:
IČ:
Zastoupená:

Správce 9:
sídlem:
IČ:
Zastoupené:

Správce 10:
Sídlem:
IC:
Zastoupena:

Správce Il:
sídlem:
IC:
Zastoupená:

Pardubická 992, 534 01 Holice
48159735
Bc. Dagmar Kuliiavou, ředitelkou

Mateřská škola Holice, Staroìıolická, okres Pardubice
Staroholická 236, 534 01 Holice
V60158581
Mgr. Zdeňkou Krátkou, ředitelkou

Základní škola Holice, Holubová 47, Okres Pardubice
I'lolubova 47, 534 01 Holice
48159778
Mgr. Miroslavou Myslivcovou, ředitelkou

Základní škola Holice, Komenského §00, okres Pardubice
Komenského 100, 534 01 Holice
48 i 59786
Mgr. Romanem Matouškem, ředitelem

Základní umělecká škola Karla Malicha
Holubova 1234, 534 01 Holice
48159760
Mgr. Art Františkem Machačeni, ředitelem

Dům dětí a mládeže Holice
Holubova 874, 534 01 Holice
48159751
Mgr. Pavlem Hoj kou, ředitelem

Školní jídelna Holice
Nádražní 1021, 534 01 Holice
48i5975l
Věrou Pamánkovou, ředitelkou

Kulturní dům města Holice
Holubova 768, 534 0i Holice
00371106
Petrem Kačerem, ředitelem

Technické Služby Holice
:Vysokomýtská 635,534 01 Holice
750445 0 i
Ondřejem Dobrovolským, ředitelem

4. Pověřenec prohlašuje, že:
a.
b.

d.

je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řadu;
je Odborně Způsobiiý k Zajištění předmětu této smlouvy a disponuje odpovídajícím
personálním a technickým Zázemím pro zajištění předmětu smlouvy dle podmínek
této Smiouvy;
k okamžiku uzavření této Smlouvy není ve Střetu Zájmů;
k Okamžiku uzavření této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH;



_(ì k okamžiku uzavření této Smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo
k jeho 'Zamítnutí pro nedostatek majetku ani k Zamítnutí insolvenčního návrhu proto,
že jeho majetek nepostačovaš k úhradě' nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci
a nemájake'koliv daňové nedoplatky na úZemí České republiky;

í". Se Zavazuje udržovat svá prohlášení dle tohoto článku Smlouvy v pravdivosti po
celou dobu platnosti této smlouvy a správce bezodkladně informovat o všech
skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost tohoto
předmětných prohlášení;

g. souhlasí Se Zveřejněním této Smlouvy v registru Smluv.

Odpovědnou osobou, která Zodpovídá Za činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, je
Štěpán Holub (email: info@obecni-poverenec.cz, tel: 2l2 242 095).

II.
Předmět Smlouvy

Pověřenec Se Zavazuje vykonávat pro Správce S odbornou pe'čí funkci pověřence pro ochranu
Osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR.

Pověřenec Se v rámci výkonu Sve' funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro správce
zavazuje Zejména k poskytování těchto služeb:

a. poskytování informací a poradenství správci a jeho Zaměstnancům, Zejména o jejich
povinnostech podle GDPR a dalších předpisů EU nebo členských Států v oblasti
ochrany osobních údajů;

b. monitorování souladu procesů Správce S GDPR, dalšími předpisy EU nebo členských
států v oblasti ochrany údajů, stejně tak jako souladu koncepcí Správce v oblasti
ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, Zvyšování povědomí a
Odborné přípravy pracovníků Zapojených do operaci Zpracování ˇ,

c. poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
Osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 GDPR;

d. spolupráce s dožorovým úřadem, tedy Úřadem pro ochranu osobních údajů;
působení jako kontaktní místo pro dožorový úřad v Záležitostech týkajících se
Zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 GDPR.

1". pravidelná školení Zaměstnanců Správce v intenzitčjedno Školení ročně.

Předmět této smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy,
ustanoveními této smlouvy a také v Souladu se Zásadami Zpracování osobních údajů, jimiž
jsou Zejména Zákonnost, korektnost a transparentnost, účelové omezení, minimalizace
údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost, odpovědnost správce i Zpracovatele
osobních údajů.

Pověřenec výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
předmětu plnění této Smlouvy, jsou mu Známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci
Služeb, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou k provedení
Služeb nezbytně.



lII.
Práva a povinnosti povčřeııce

Pověřenec má právo být náležitě a včas Zapojen do veškerých zášežitostí Souvisejícíeh
s ochranou osobních údajů.

Pověřenee má při výkonu Svých činností dle této Smlouvy právo požadovat poskytnutí údajů
nezbytných k plnění uvedených činností a úkolů, umožnění přístupu k osobním údajům a
operacím Zpracování, a to od kteréhokoliv pověřeného zaměstnance Správce. Zejména má
právo na poskytnutí vnitřních předpisů Související S problematikou bezpečnosti, Zpracování
a ochrany osobních údajů, dalších vnitřních řídících aktů a podkladů týkajících Se vnitřní
organizační struktury správce, kompetencí organizačních útvarů a Zaměstnanců, přehledů
Zpracovávaných agend a postupů apod.

Pověřenec má právo na poskytnutí veškerých informací a podkladů k provozu a Správě
Správce, k používaným informačním systémům.

Pověřenee má právo přístupu na pracoviště správce.

Pověřenec Se v rámci plnění této Smlouvy Zavazuje Za všech okolností dbát a chránit Zájmy
Správce.

Pověřenee je v souvislosti S výkonem svých úkoiů vázán povinností mlčenlivosti.

Pověřenec se Zavazuje bez Zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy sdělit Za Správce
Své kontaktní údaje Uřadu pro ochranu Osobníeh údajů.

IV.
Práva a povinnosti Správeů

Správci se Zavazují pověřenei poskytnout Součinnost při plnění předmětu této Smlouvy, a to
v rozsahu a způsobem, který lze po Správeíeh spravedlivě požadovat.

Správci Se Zavazují náležitě a včas Zapojit pověřenee do veškerých záležitostí souvisejících
s ochranou osobních údajů.

Správci jsou k zajištění potřebné Součinnosti ve Smyslu této Smlouvy povinni. Zejména:
a. předávat včas pověřenci úplně, pravdivé a přehledně informace, jež, jsou nezbytně

nutne k věene'mu plnění Smlouvy, pokud Z jejich povahy nevyplývá, že je má Zajistit
v rámci své činnosti;

b. řádně a včas informovat pověřenee o změnách ve Své činnosti, Změnách v rozsahu a
Způsobu zpracování a vedení agend, nově Zavádčnýeh informačních Systémeeh
apod; V
řádně a včas předat pověřenei veškerý listinný material potřebný k řádnemu plnění
Smlouvy;

d. poskytnout pověřenei veškeré potřebné 'informace a podklady k informačním

_(3



systémům používaným Správcem.

x...Spray `ì Se zavazují oznámit Svým žamčstnancíun, kdo je jejich povčíˇ'eıieen

Správci se Zavazují bez Zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy Zveřejnit kontaktní
údaje povčřence na svých webových Stránkách.

Za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy Se Správce l Zavazuje vyplatit pověřenci
odměnu ve výši Stanovené v článku V. této Smlouvy.

V.
Odměna

Za výkon činnosti pověřence pro všechny Správce ve Smyslu této Smlouvy náleží pověřenci
roční odměna ve výši 247.500 Kč bez DPH.

Odměna pověřence podle čl. V. této smlouvy Zahrnuje výkon činností podle čl. lI odst. 2.
této Smlouvy včetně případných nákladů na cestovne'.

Správce l Se Zavazuje výše Sjednanou odměnu hradit na Základé pověřencem vystavených
faktur vždy předem Za budoucí čtvrtletí.

Smluvní Strany Se dohodly, že Splatnost faktur bude 15 dnů od vystavení.

VI.
Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit Smluvní vztah Založený touto Smlouvou písemnou dohodou
smluvních stran. Dohodou lze ukončit tento Smluvní vztah i co do části této Smlouvy.

Správci mají právo tuto Smlouvu písemně vypovčdčt Z důvodu podstatného porušení
povinností pověřence. Za podstatné porušení povinností povčřence Se považuje Zejména:

a. prodlení pověřence S poskytováním služeb či dodáním výstupů Služeb po dobu delší
než 30 pracovních dnů; nebo Opakované prodlení dohodnutých termín v rozsahu
větším než 15 pracovních dnů;

b. povčřenec poskytne správci nesprávnou informaci nebo škodlivou radu, jak jsou tyto
clíápány ve Smyslu ustanovení § 2950 občanskél'ío Zákoníku, a tatorada bude mít
cítelný dopad do majetkové Sféry Správce;

c. Střet Zájmů povéřence;
d. porušení povinnosti mlčenlivosti pověřence.

Výpovčdní doba činí 2 měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi Správce pověřenci.

Pověřenec má právo tuto smlouvu písemné vypovédčt ždůvodu včasného neuhrazení
jakýchkoliv plateb sjednaných touto smlouvou, pokud prodlení Správce s úhradou dosáhne
nejméně 30 dnů.



Ó.

V llolicíeh dne .........1.8'05`a8

l)o\v'Lˇ`řL`nL`L` iL dž'ıle povinen smlouvu vypovčdčt v případě 'že '/jistí. 'že je v trvajícím střetu
[aj m i'ı.

Výpovědní doba činí 2 měsíce a poěne běžet prvního dne ıněsíce následujícího po doručení
písemně` výpovědi druheı` Smluvní Straně.

Výpovědí teto Smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení Smlouvy týkající Se nároku
7 odpovědnosti 7a Škodu, ustanovení o mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, Zjejiehřl
povahy vyplývá, Že ınají trvat i po odstoupení od těto Smlouvy.

Vll.
Závěrečná ustanovení

Tato sınlouva nabýva' účinnosti dne 25. 5. 2018.

Tato smlouva Se uzavírá na jeden rok.

.le-li některé ustanovení této Smlouvy neplatnć„ odporovatelne' nebo nevynutitelnć či stane-li
se takovým v budoucnu, nedotýka se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení
ostatních, pokud x povahy, obsahu nebo Z okolností, Za jakých bylo takove ustanovení
přijato. nevyplýva, Že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení tćto smlouvy. Účastníci
se pro tento případ Zavazují vadnć ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude
v nejvyšší moŽně míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveníeh` přičemž. každý 7, účastníků obdrží jedno
vyhotovení.

y íăsäď7 j jmma
Město Holice
Mgr. Ladislav lil`l`enberk

llolubova advokati s.r.o.

Ššímaubovaøez
llolı ıbovn

Štěpán Holub

advokčıti 3.1.“./aV ÍILJI hálotı lflaní'íıi z' l -Šo'í(Ă tb'otlt) Praha tl Hulín


