DOHODA O PLNĚNÍ POVINNOSTÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ V RÁMCI MULTIKANÁLOVÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU

Smluvní strany:

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel
(dále jen „správce ROPID“)
a
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1564
se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 05792291
zastoupena: Pavel Procházka, ředitel
(dále jen „správce IDSK“)
(dále společně též jako „správci“ nebo každý jednotlivě jako „správce“)

číslo smlouvy správce ROPID: …
číslo smlouvy správce IDSK: …

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 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 „GDPR“)
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1.

2.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1.1

Smluvní strany jakožto organizátoři integrovaných veřejných služeb v přepravě
cestujících ve smyslu § 6 odst. 2 a 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolu
dlouhodobě spolupracují při vytváření a následném provozování společného systému
integrované veřejné dopravy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (dále jen
„IDS“).

1.2

Klíčovou komponentou IDS je multikanálový odbavovací systém včetně související
infrastruktury (dále souhrnně jen „MOS“), jehož dodávku a provoz zajišťuje
společnost Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČO: 02795281, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 19676 (dále jen „OICT“), na základě
smlouvy o poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému mezi
správcem ROPID a společností OICT, uzavřené dne 30. června 2017, ID
smlouvy v registru smluv: 2326358;

b)

smlouvy o poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému mezi
správcem IDSK a společností OICT, uzavřené dne 15. ledna 2018, ID smlouvy
v registru smluv: 4175928.

1.3

V souvislosti s fungováním MOS a plněním smluv specifikovaných v čl. 1.2 písm. a) a
b) vystupují správce ROPID i správce IDSK jako správci osobních údajů obsažených
v datech koncových uživatelů MOS či osob evidovaných v MOS (dále souhrnně jen
„koncoví uživatelé“ nebo každý jednotlivě „koncový uživatel“), přičemž zpracováním
těchto osobních údajů koncových uživatelů jsou v příslušeném rozsahu pověřeni
zejména jednotliví dopravci zapojení do IDS a společnost IDSK.

1.4

Vzhledem k okolnostem mají správce ROPID a správce IDSK ve vztahu k osobním
údajům koncových uživatelů zpracovávaných v rámci MOS (dále jen „osobní údaje
z MOS“) postavení tzv. společných správců ve smyslu čl. 26 GDPR.

PŘEDMĚT DOHODY
2.1

3.

a)

Předmětem této dohody je v souladu s čl. 26 odst. 1 GDPR vymezení
a)

podílů obou správců na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR ve
vztahu k osobním údajům z MOS, zejména pokud jde o výkon práv subjektu
údajů;

b)

povinností obou správců při poskytování informací uvedených v čl. 13 a 14
GDPR ohledně osobních údajů z MOS.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLEČNÉ SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1

Oba správci jsou povinni při plnění povinností správců osobních údajů z MOS
navzájem spolupracovat a poskytovat si potřebnou součinnost.

3.2

Bez ohledu na podmínky ujednání této dohody může subjekt osobních údajů z MOS
vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich.

3.3

Ostatní povinnosti správců podle GDPR, případně dalších právních předpisů v oblasti
ochrany osobních údajů, nejsou touto dohodou dotčeny.
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4.

5.

6.

3.4

Pokud by v důsledku porušení právní povinnosti týkající se osobních údajů z MOS
jednoho ze správců vznikla druhému správci škoda (včetně škody spočívající v uložení
sankce dozorovým úřadem nebo jiným orgánem veřejné moci), je škůdce povinen
tuto škodu poškozenému správci nahradit. Vznikla-li tato škoda nebo zvětšila-li se
také následkem okolností, které se přičítají poškozenému správci, povinnost škůdce
nahradit škodu se poměrně sníží, leda by se tyto okolnosti podílely na škodě jen
zanedbatelným způsobem.

3.5

Náklady na plnění povinností podle této dohody si nese v plném rozsahu každý ze
správců sám.

PODÍL NA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PODLE GDPR
4.1

Žádost subjektu údajů podle čl. 15 GDPR týkající se osobních údajů z MOS vyřizuje
vždy ten správce, u kterého byla žádost podána. Před jejím vyřízením ověří příslušný
správce u druhého správce, zda u něj nebyla podána shodná nebo obdobná žádost, a
pokud ano, dohodnou se oba správci na dalším postupu za účelem jednotného
přístupu k žadatelům a zamezení duplicitního či nekoordinovaného poskytování
informací.

4.2

Úkony či povinnosti správců podle čl. 16 až 21 a podle čl. 33 a 34 GDPR budou
vykonávat nebo plnit oba správci společně a ve vzájemné shodě, případně jiným
způsobem, na kterém se v konkrétním případě dohodnou. To neplatí, je-li zde
nebezpečí z prodlení; v takovém případě ale musí jednající správce bez zbytečného
odkladu informovat druhého správce o přijatých opatřeních a musí při tom
v maximální možné míře šetřit práva a oprávněné zájmy tohoto druhého správce.

4.3

Smluvní strany konstatují, že ve vztahu k osobním údajům z MOS nedochází
k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22
GDPR.

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ UVEDENÝCH V ČL. 13 A 14 GDPR
5.1

Každý ze správců uveřejní na svých internetových stránkách informace v rozsahu
stanoveném čl. 13 a 14 GDPR (dále jen „prohlášení o ochraně osobních údajů“).

5.2

Prohlášení o ochraně osobních údajů musí mimo jiné obsahovat informaci o tom, že
v případě osobních údajů koncových uživatelů zpracovávaných v souvislosti s MOS
jsou společnými správci smluvní strany této dohody, tj. správce ROPID a správce
IDSK.

5.3

V případě plnění informační povinnosti podle čl. 13 nebo 14 GDPR též jiným
způsobem, než je stanoven v čl. 5.1, platí povinnost podle čl. 5.2 obdobně.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

6.2

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí správce ROPID.

6.3

Tuto dohodu lze měnit pouze písemně.
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6.4

Ukáže-li se jakékoli ujednání této dohody neplatným nebo nevymahatelným, pak se
to nedotýká ostatních částí dohody, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů
stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ujednání
platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu
neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana
předloží druhé straně návrh takového ujednání.

6.5

Tato dohoda byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 2 stejnopisech,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6.6

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí,
na důkaz čehož k ní připojují svoje podpisy.

za správce ROPID

za správce IDSK

V Praze dne …

V Praze dne …

.........................................................................

.........................................................................

Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

Pavel Procházka, ředitel
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