
DODATEK Č. 3
sMLOUvY O POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍ PODPORY SYSTÉMU PROXIO,

číslo Smlouvy Poskytovatele MS-045/13, Číslo smlouvy Objednatele 2013/0312,
Ze dne 13. 12. 2013 (dálejen Smlouva),

uzavĮeny' na Základè usnesení Rady mĞstské části Praha 17 č. Us RMČ 000250/2018
Ze dne 1 l. 07. 2018 a uzavĮený níže uvedeného dne, mĞsíce a roku podle ustanovení §
1742 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen „Občanský
Zákoníl<“), mezi níže uvedenými smluvními Stranami:

MĞstská část Praha V1'7
se Siđíem; Žaızxnskfćìhø 291/121), 163 02 Praha 6
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
tČz Oo231223
DIČ; C200231223
bankovní Spojení: Česká spoĮitelna as., č. účtu 27-2000700399/0800
(dále jen „Objednatelfi

a

MARBES CONSULTING s.r.O.
Se sídlem: Plzeň, ÍBrOjova 2113/16. PSČ 326 00
Zastoupená: Ing. Miroslavem DvoĮákem, jednatelem
Kč; 25212079
DIČ; CZ 25212079
bankovní Spojení:_
Zapsaná v obchodním rejstĮíku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl C, AVložka
8963
(dále jen „Poskytovatellö

(Objednatel a Poskytovatel společnĞ dále jen „Smluvní strany“ nebo te'Ž jednotlivĞ
jen „Smluvní Strana“).

1 PĭEDMĝT DODATKU Č 3 sMLOv

Smluvní strany se dohodly na ZmĞnĞ Smlouvy o poskytování provozní podpory
Systému Proxio č. 2013/0312, uzavĮené dne 13. 12. 2013, následovnĞ:

Odstavec 4.2 článku 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Se mčnš na;
4.2 Cena Za poskytování Služeb dle Článku čl. 2.1.1 a 2.1.2 této smlouvy činí
94.750,- Kč (slovy: devadesát čtyĮi tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH Za
kalendáĮní Čtvrtletí.

odstavec 10.1 článku 10 DOBA 'eÁNí A MOŽNOST UKONČENÍ sMLOUvv Se.
mĞní na:

10.1 Tato Smlouva se uzavírá na Období do 31. 12. 2022.
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odstavec 12.7 čıánkn 12 ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ Se rozšiĮuje 0:
PĮíloha Č. 4: Ochrana osobních údajů

PĭÍLOHA Č. 2 PODROBNÉ ČLENĝNÍ CENY ZA PROVOZNÍ PODˇPORU
Služba F'ˇracnost Sazba Cena (Kč bez Cena (Kč bez

(CD/rok) (Kč/den) DPH) za čtvrtletí DPH) za rok
Základní porn (služby poskytované paušáln

Vedení Systému evidence požadavků a
komunikační rozhraní (MC Desk)
ešení reklamací

Pohotovost a tance termínů (SLA)
RozšíĮená porn (SI ované na

ešení Servisníoliı požadavků
(nereklamace, ZrnčĮnový požadavek)
Provozní kontrola Systému

Implementace nových verzi produktu

Poskytování konzultací

Metodická podpora

í projektu

Součínnost a další sjednané činnosti
Celkem bez DPH 94 750

DPH 2l°/n(Kč) 194898

Celkem vč. DPH 114 648

Pozice Sazba (Kč bez DPH /den)

Vedoucí 'ektu

Konzultant Senior

Konzultant ˇunior
S Stémo 'architekt

Softwaro
'
aııšalˇ'tik

Pro tor Senior

Pro tor 'unior

Dodatek č 3 Smlouvy O pożšlıytování provozní podpory Systému PROXIO

379 000

79 590

458 590

Strana Z



2 ZÁVÉREČNÁ USTANovENí

2.l Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování provozní podpory Systému ProXio Č.
2013/0312, tímto dodatkem nedotčená5 zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve ČtyĮeeh (4) vyhotoveníeh

V českém jazycea pĮičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. DvĞ (Z)
vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a dvĞ (2) Poskytovatel.

2.3 Tento dodatek č.3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu ObĞma
Smluvními stranami a účinnosti dnem uveĮejnĞním v Registru Smluv.

v Praze cınć W? . 177. .2018 v Pızni dne 524“. % . 2018

Objednatel: Poskytovatel:

MĞstská část Praha 1.7 MARBES CONSULTING Saxo.

Podpis Podpis:
Jméno: Jméno: Ing. Miroslav DvoĮák
Funkc Funk

DOLOŽKA

Na 7ák l3 l/ZOOO Sb., o hl. mĞstĞ Praze v platném ZnĞní
a v soula 0250/2018 Ze dne l l .07.20l 8 Se osvĞdčuje právní

úkon Spočívajíeí v uzavĮení Smlouvy o dílo mezi MČ Praha l7 a společností
MARBES CONSULTING sro. a potvrzuje se splnĞní podmínek daných výše

uvedeným ustanovením.

š“ iZuiš

má“Zastupitel-
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2.

PĮíloha č. 4

PĮíloha č. 4 smlouvy 2013/0312
Zabezpečení osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení a pĮedmĞt pĮílohy č. 4
Smluvní strany uzavĮely dne 13.12.2013 Smlouvu o poskytování provozní podpoıy Systému PrOXiO
(dále jen „Smlouva č. 2013/0312“), na základĞ, které poskytovatel provádí Služby Servisní podpory
k informačnímu Systému Proxio (dálejen ,.Aplikace“), která je umístĞna na serverech objednatele.

Na ZákladĞ vzájemné dohody doplňují Smluvní strany Smlouvu č. 2013/0312 o pĮílohu č. 4 (dále
jen „PĮíloha'°), která Se tak Stává nedílnou součástí Smlouvy č. 2013/0312. Ustanovení Smlouvy č.
2013/0312, která nejsou tímto Dodatkem výslovnĞ mĞnĞna, Zůstávají beze zmĞn.

II.

Úplné ZnĞní PĮílohy č. 4

Obecná ujednání

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tato pĮíloha č. 4 Smlouvy č. 2013/0312 (dále jen „PĮíloha“) upravuje vzájemná práva a
povinnosti pĮi Zabezpečení a nakládání S osobními údaji.

Vzhledem k tomu, že poskytovatel provádí na základĞ Smlouvy č. 2013/03 12 Služby Servisní
podpory a vtéto Souvislosti má pĮíležitostnĞ pĮístup kosobním údajům spravovaným
Objednatelem nebo prostĮedkům (Zejm. servery), na nichž jsou Osobní údaje Spravovane'
objednatelem uloženy, je povinen pĮijmout vhodná opatĮení na Ochranu osobních údajů,
k nimž má pĮístup, jakjsou uvedena dále v čl. 3 této PĮílohy.

Poskytovatel bere na vĞdomí, Že v rámci informačního Systému, na který se vztahuje
Smlouva č. 2013/0312, jsou Zpracovávány osobní údaje, včetnĞ zvláštních kategorií
osobních údajů ve Smyslu čl. 9 naĮízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochranĞ osobních údajů (dále jen ,.NaĮízení“). Poskytovatel Si je vĞdom toho, že pĮípadný
únik, poškození, výmaz, Ztráta či zničení osobních údajů může Způsobit značný Zásah do
práv a svobod dotčených fyzických osob, včetnĞ hmotné i nehmotné újmy, a take' mohou
ZapĮíčínit značné škody objednateli, zejména v Souvislosti S nároky poškozených fyzických
Osob nebo Sankcemi uloženými mu v Souvislosti S porušením zabezpečení Osobních údajů
dozorovým úĮadem.

Poskytovatel je dále povinen průbĞžnĞ dbát na to, aby uchovávání a zpracování osobních
údajů prostĮednictvím Aplikace bylo bezpečné., a to S pĮihlédnutím k povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování dle Smlouvy č. 2013/0312 i k rizikům pro práva a Svobody
fyzických osob.

Povinnost mlčenlivosti,

2.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, které Se dozvĞdĞl
v Souvislosti S poskytováním plnĞní dle Smlouvy č. 2013/0312, zejména mlčenlivost
ohlednĞ osobních údajů, k nimž má na ZákladĞ Smlouvy č. 2013/0312 pĮístup, a OhlednĞ
veškerých pĮístupových údaj ů, používaných k Zabezpečení pĮístupu k osobním údajům. Tato
povinnost mlčenlivosti není časovĞ omezená ani není vázána na trvání Smlouvy č.
2013/0312.
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PĮíloha č. 4

.12. Poskytovatel je povinen pĮijmout pĮíslušná Organizační OpatĮení a prokazatelnĞ Seznámit
všechny zamĞstnance, kteĮí by mohli mít v Souvislosti se Smlouvou č. 2013/O3l2 pĮístup k
osobním údajům objednatele, S povinností mlčenlivosti i Se skutečností, že tato povinnost
mlčenlivosti je neomezená. Poskytovatel je povinen na Žádost objednatele doložit, že
pĮíslušné osoby byly s povinností mlčenlivosti seznámeny. PĮípadná ujednání ve SmlouvĞ
č. 2013/03 l 2 upravující povinnost mlčenlivosti a ochranu obchodního tajemství a důvĞrných
informací nejsou ujednáním tohoto článku dotčena.

3. OpatĮení na Ochranu osobních údajů
3.1. V pĮípadĞ servisního nebo jiného zásahu poskytovatele v Sídle či provozovnĞ objednatele,

3.3

b.)

je poskytovatel povinen:

3.l.l. provést takový Zásah pouze prostĮednictvím osob (servisních techniků), pĮičemž
servisní technik je povinen se na výzvu objednatele identifikovat;

3.l.2. dodržovat veškerá interní pravidla poskytovatele týkající se bezpečnosti osobních
údajů, dat a elektronických informací` s nimiž jej poskytovatel prokazatelnĞ seznámí
(napĮ.` pravidla pro vstup do budovy, Omezený a dokumentovaný pĮístup do
Seiyerovnyy

3.2. V pĮípadĞ servisního nebo jiného zásahu poskytovatele provádĞného formou vzdáleného
pĮístupu k Aplikaci, je poskytovatel povinen:

3.2.1. provádĞt tyto Zásahy pouze na základĞ pokynu objednatele (objednávky, oznámení
incidentu aj), jinak vždy poté, co zásah oznámí objednateli;

3.2.2. dokumentovat jakýkoliv vzdálený pĮístup k Aplikaci, včetnĞ identifikace servisního
technika, pĮičemž je-li to účelné, bude Aplikace mít funkci logováni pĮístupu nebo
obdobnou funkci umožňující alespoň zpĞtnou identifikaci času Zásahu (datum,
hodina), doby trvání i osoby' na StranĞ poskytovatele. která Zásah provádĞla;

3.2.3 využije vzdálený pĮístup zabezpečený vhodnými technickými prostĮedky (napĮ.
prostĮednictvím VPN) tak, aby nemohlo doj it ke ZpĮístupnĞní dat či Osobnich údajů
tĮetí osobĞ;

. Poskytovatel není OprávnĞn provádĞt Žádné kopírování osobních údajů na vlastní datová
uložištĞ, ani jejich ZpĮístupĮıování, výmaz či Zničení. V pĮípadĞ, že by Za účelem vyĮešení
incidentu (odstranĞní vady Aplikace) bylo nezbytné poskytnout databázi objednatele
poskytovateli, nebo že by mĞl poskytovatel S daty tvoĮícími obsah databáze, obsahující
Osobní údaje, provádĞt jakékoliv operace považované Za Zpracování osobních údajů,
uzavĮou Smluvní strany smlouvu 0 Zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 28 naĮízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranĞ osobních údajů.

fl .Poskytovatel je povinen seznámit všechny servisní techniky, prostĮednictvím kterých
vposkytuje služby dle Smlouvy c. 20l3/O3l2, bez ohledu na to, zda jsou knĞmu

v pracovnĞprávním či jiném pomĞru, s povinnostmi uvedenými vte'to PĮíloze, pĮípadnĞ
sinterními pravidly poskytovatele týkající se bezpečnosti Osobních údajů, dat a
elektronických informací, snimiž jej objednatel prokazatelnĞ Seznámil. Poskytovatel
umožní objednateli nebojím povĞĮeným osobám kontrolu dodržování jeho povinnosti dle
této PĮílohy.


