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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍSERVISU

A POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY AMBULANTNÍHO IS
č. j. Objednatele zz-251-25/r-2017, č. smlouvy poskytovatele SO-3729

DODATEK Č.1
Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846 44/0ZZ-2008
ze dne 22.10.2008
se sídlem 14300 Praha - Kamýk, Lhotecká 559/7,
zastoupená Mgr. Dana Středulová, pověřená výkonem funkce ředitelky
IČ 75154960,
ID datové schránky: ir5hkiz, adresa elektronické pošty:

(dále jen Objednatel),
na straně jedné,

a
STAPRO S. r. O.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,
se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,
zastoupená Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,
lČ 13583531,
DIČ CZ13583531,
DIČ DPH CZ699004728,
bankovní spojeni ČSOB Pardubice, a.s., č.ú.: 271810793/0300,
adresa elektronické pošty:

(dále jen Poskytovatel),
na straně druhé,
dále též Smluvní strana nebo společně Smluvní strany,
uzavírají mezi sebou Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) Smlouvy o poskytování služeb IS GALEN, uzavřené mezi
Smluvními stranami dne 29.6.2017 (dále jen Smlouva) v nás|edujicim znění:

Článek I- Účel uzavření Dodatku.
1. Účelem uzavřeni Dodatku je zrušení stávajÍcÍho bodu 2 článku VIII. (o ochraně osobních údajů Odběratele)

Smlouvy a jeho nahrazením novým zněním bodu 2 článku Vlll. Smlouvy a současně doplněním Přílohy č. 1 -
Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů, ve znění v příloze tohoto Dodatku.

2. Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají beze změn a doplněni.

3. Tímto Dodatkem se mění bodu 2 článku VIII. Smlouvy následovně:

2. Ochrana osobních a citlivých údajů
a) Objednatel je zdravotnickým zař/zenlm ve smyslu ustanoveni § 4 Zákona o zdravotních službách a

uchovává v Datovém centru citlivé a osobní údaje o svých pacientech a klientech. Poskytovatel se zavazuje
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví u Objednatele při plněni závazků dle
Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, což platl zejména o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost
mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 Zákona o zdravotních službách,
jakož io všech osobních a citlivých údajích pacientů a klientů Objednatele a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřeiněnl by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů.

b) Objednatel i Poskytovatel se zavazu/l při' správě a zpracováni osobních a citlivých údajů (dále jen Osobní
údaje) pacientů a klientů Objednatele (dále jen Klienti) jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen Zákon o ochmně osobních údajů) a v souladu s nařízením Evropského
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parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně wzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je Nař/zen/).

c) Poskytovatel se zavazuje nakládat s Osobnímu údaji v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů,
Nař/zenlm a pmváděc/mi právními předpisy pňjatými k ochraně osobních údajů. Uzavřením této Smlouvy
je mezi Objednatelem jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem uzavřena smlouva o zpracování
Osobních údajů, jejíž znění je v Pňloze č. 1 Smlouvy.

d) Poskytovatel se zavazuje, že nepoužije jakýkoliv Osobní údaj, s nímž přij"de do styku pň' plnění závazků dle
Smlouvy, a ani neumožnijeho použití třetí osobě.

e) Poskytovatel se zavazuje plně respektovat bezpečnostní požadavky Objednatele k zajištění ochrany
Osobních a citlivých údajů Klientů, o nichž je Poskytovatel průkazně informován.

t) Poskytovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a/nebo smluvní partneři pňcházej/cl pň' výkonu své práce do
styku s Osobními údaji byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli
seznámeni s následkyjednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou a bezpečnostními směrnicemi
Objednatele, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.

g) Objednatel nese odpovědnost za řízení přístupu Uživatelů Objednatele k Osobním datům, ukládaným a
zpracovávaným v rámci poskytování Služby, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, a to včetně
tvorby a správy přístupových klíčů a bezpečnosti hesel k přístupům Objednatele i Uživatelů.

Článek ll - Ustanovení společná a závěrečná
1. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech po jednom pro každou Smluvní stranu.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pozdější ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel se zavazuje Smlouvu zveřejnit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, a to nejpozději do pěti pracovních dni od uzavření Smlouvy.

4. Objednatel bere na vědomi a souhlasí s tím, že adresa elektronické pošty uvedená v Identifikačních údajích
Objednatele anebo firemní adresa elektronické pošty zaměstnanců Objednatele sdělená Objednatelem
Poskytovateli bude Poskytovatelem užívána za účelem zasHání oznámeni a informaci o školenIch a setkáních
uživatelů a správců informačních systémů Poskytovatele a souvisejÍcÍch informačních techno|ogijch, zejména
spravovaných podle Smlouvy, o jejich změnách, o změnách v legislativě, o nabídkách produktů atp. (dále jen
Obchodní sděleni). Objednatel dává souhlas k zasilání Obchodních sděleni. Tento souhlas může Objednatel
kdykoliv odvolat zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty Poskytovatele uvedenou v ldentifikačních
údajích. Pokud bude povinnost doručit Objednateli jakékoli oznámeni anebo informaci součástí závazku
Poskytovatele podle této Smlouvy, zavazuje se Objednatel v případě odvoláni souhlasu s používánkn
elektronické pošty zaplatit náhradu nákladů vynaložených Poskytovatelem na zajištění doručeni oznámeni
anebo informace listovní zásilkou.

5. Součásti Dodatku je Příloha číslo l:

b Příloha č. 1 - Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany tímto prohlašuji a stvrzuji podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Dodatek

řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednáni Dodatku a jeho přílohy, že Dodatek uzavírají na
základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašuji, že jim k datu podpisu Dodatku nejsou známy žádné
skutečnosti ani okolnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle tohoto Dodatku, Dodatek učinit
neplatným nebo neúčinným, nebo zmařit jeho účel a cIl.

V Pardubicích dne c9C,, Jo ÁOAÉ'

Poskytova

jednatel společnosti
STAPRO S. r. O.

pověřena výkonem funkce ředitelky
Zdravotnické zařľzenI Ministerstva vnitra
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Příloha č. 1- Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů
Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů

Smluvní strany Smlouvy, Poskytovatel jako zpracovatel a Objednatel jako správce, tímto uzavírají v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen Nařízení) nás|edujÍcÍ Smlouvu o zpracováni Osobních údajů (dále jen Smlouva o zpracováni
Osobních údajů).

1. Úvodní ustanovení
1. Objednatel prohlašuje, že je jako poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách

správcem Osobních údajů svých Klientů.
2. Smluvní strany uzavřely Servisní smlouvu o zajištěni servisu a poskytováni technické podpory ambulantního IS

dále jen Smlouva), umístěného v Datovém centru Objednatele.
3. Za účelem plněni povinností podle Smlouvy Objednatel zpřístupňuje Poskytovateli data Objednatele, včetně

Osobních údajů, a Poskytovatel je zpracovatelem Osobních údajů ve smyslu Zákona a Nařízeni.
4. Účelem této Smlouvy je úprava vztahů nezbytných pro zajištěni ochrany a bezpečnosti dat Objednatele nesoucích

charakter Osobních údajů, včetně zdravotnické dokumentace ve smyslu Zákona o zdravotních službách, při jejich
zpracovávání Poskytovatelem v rámci plněni Smlouvy a v rozsahu sjednaném Smlouvou.

2. Předmět, rozsah a účel zpracováni
1. Předmětem této Smlouvy o zpracování Osobních údajů je úprava vztahů mezi Objednatelem jako správcem

Osobních údajů a Poskytovatelem jako zpracovatelem Osobních údajů, zejména pak vymezeni rozsahu Osobních
údajů, které budou zpracovávány, účelu, pro který budou Osobní údaje zpracovávány, a specifikace podmínek a
záruk Poskytovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečeni ochrany Osobních údajů.

2. Osobním údajem se pro účely této Smlouvy rozumí jakákoliv informace týkajIcI se subjektu údaje, která podléhá
ochraně dle Zákona a Nařízeni.

3. Předmět zpracováni je dán v závislosti na Službách poskytovaných Poskytovatelem podle Smlouvy. Základní
Službou je Služba implementace Aplikace za účelem přístupu do Datového centra a Služba vzdálené správy za
účelem konfigurace, kontroly nastaveni či změny nastaveni v Aplikaci, kontroly nastaveni či pomoci při problémech
s ovládánIm Aplikace, instalace Aplikace apod. Pro účely vzdálené správy je užíván software TeamViewer,
případně nástroj Remote desktop services, který je součásti operačního systému Microsoft Windows Server.
Uvedené nástroje umožňují pracovníkovi Poskytovatele (dále jen Servisní pracovník) přistup na HW Objednatele
a do Datového centra v reálném čase, přičemž dochází k záznamu činnosti Servisního pracovníka, v rámci kterého
mohou být takto zaznamenány i Osobní údaje, které byly viditelné v důsledku přístupu.

4. Zpracovávání Osobních údajů může zahrnovat i odstranění potíži za účelem zabráněni, vyhledáváni a opravy
problémů s fungováním Služeb. Může také zahrnovat zlepšování funkci vyhledávání hrozeb Uživatelů a ochrany
Uživatelů.

5. Předmětem zpracováni v případě vzdálené správy je nahlíženi do Osobních údajů Servisním pracovníkem,
ukládání Osobních údajů v rámci záznamu o činnosti Servisního pracovníka a provedeni automatického výmazu
záznamu s možnými Osobními údaji po uplynuti doby uloženi, k čemuž dochází v souvislosti s pořizováním
záznamu činnosti Servisního pracovníka. Účelem zpracováni je řešeni Objednatelem ohlášených potíži při užíváni
Aplikace a Datového centra a zajištěni záznamu pro případ pozdějších reklamací nebo jiných nároků vznesených
Objednatelem v souvislosti s poskytnutou Službou.

6. Předmětem zpracováni v případě poskytování dalších Služeb je nahližeM do Osobních údajů, zpřÍstupnění
přenosem (při zpětném zasláni dat Objednateli), k čemuž dochází v souvislosti s poskytováním Služeb. Účelem
zpracování je provedení analýzy požadavku, jeho vyřešeni a zajištění záznamu a důkazu pro případ pozdějších
reklamací nebo jiných nároků vznesených Objednatelem v souvislosti s poskytnutou Službou.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Poskytovatel může mít v souvislosti s poskytováním Služeb přistup
k následujidm kategoriím Osobních údajů, které bude na základě pokynu Objednatele po omezenou dobu
zpracovávat:
a) Osobní údaje zaměstnanců Objednatele - jméno, přIjmenI, titul, datum a místo narozeni, rodné číslo, bydliště,

zdravotní pojišťovna, doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení lékaře o schopnosti vykonávat povolání,
telefon, e-mail, bankovní účet zaměstnance, příp. další osobní údaje, které je Objednatel, jakožto
zaměstnavatel, povinen na základě zákona zpracovávat za účelem vedení personální agendy svých
zaměstnanců,
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b) Osobní údaje Klientů Objednatele - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, resp. číslo pojištěnce nebo datum \\

narozeni, číslo pojišt'ovny, anamnestická data související se zdravotním stavem a péči o pacienta, diagnosy, \
adresa bydliště anebo pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační údaje zaměstnavatele, profese, ·.,
informace o rodinných přis|ušnicÍch, pohlaví, rodinný stav, občanství, identifikační údaje praktických lékařů '\,
pacienta, druh a výše sociálni dávky. \

8. Budou-li Objednatelem v rámci plnění Smlouvy poskytnuty i jiné Osobní údaje, je Poskytovatel povinen
zpracovávat a chránit ityto jiné Osobní údaje v souladu se Zákonem a Nařízením a vždy jen ve sjednaném rozsahu
a ke sjednanému účelu.

9. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem řádného poskytováni Služeb podle Smlouvy
a zajištěni svých povinnosti v souladu se Smlouvou a dále k výslovnému pokynu Objednatele anebo Uživatele
Objednatele, a to ve Smlouvě sjednaným způsobem, vždy písemnou (i elektronickou) formou. jiný účel není
Smluvními stranami sjednán ani povolen. Osobní údaje nebudou bez výslovného a písemného svoleni
Objednatele použity, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely
(reklamy, marketingu atp.).

3. Práva a povinnosti Smluvních stran v rámci sjednaného účelu
1. Na základě této Smlouvy o zpracováni Osobních údajů zmocňuje Objednatel Poskytovatele ke zpracováváni

Osobních údajů potřebných k zajištěni ukládáni dokumentů Objednatele, včetně zdravotnické dokumentace
Klientů Objednatele, v prostředí Datového centra.

2. Objednatel určuje pro Poskytovatele v souladu se Zákonem a Nařízením a Zákonem o zdravotních službách tento
způsob a tyto prostředky zpracováni Osobních údajů:

a) Osobní údaje v elektronické podobě jsou Poskytovatelem ukládány v prostředí Datového centra Objednatele:

b) Poskytovatel je povinen a zavazuje se zajistit šifrováni Osobních údajů takovým způsobem, aby nebyl
Poskytovatel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby. které budou pověřeny Poskytovatelem ke zpracováni
Osobních údajů, s výjimkou Objednatele anebo Uživatele schopen zpracovat Osobní údaje uvedené
v zdravotnické dokumentaci, ani do této zdravotnické dokumentace nahlížet.

C) Přistup do Datového centra mají pouze oprávněné a evidované osoby, a to na základě zvláštních
uživatelských oprávněni, jedinečného ID, zřízeného výlučně pro každou osobu a tak, aby elektronické
záznamy umožnily vždy určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zpracovány (přístupový
klič Servisního pracovníka).

3. Po dobu účinnosti Smlouvy umožní Poskytovatel Objednateli opravu, odstraněni, zablokováni nebo změnu
Osobních údajů zpracovávaných na základě Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn provádět opravy, odstraněni nebo
blokováni Osobních údajů ve smyslu předchozí věty jménem Objednatele pouze v souladu s příslušnými právními
předpisy.

4. Objednatel bere na vědomi, že při využiti nástroje TeamViewer jsou využívány servery společnosti TeamViewer
GmbH, sídlem jahnstr. 30 0-73037 Gôppingen Německo, která je tímto zapojena do zpracování Osobních údajů
jako Další zpracovatel.

5. Poskytovatel je oprávněni bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zapojit do zpracováni Osobních
údajů i jiného Dalšího zpracovatele, a to společnost, na jejímž zařízeni Poskytovatel provozuje své Služby dle
Smlouvy. je však povinen zajistit, aby jakýkoli Další zpracovatel, zapojený do zpracováni Osobních údajů,
dodržoval podmínky zpracováni alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven touto Přílohou č. 1 Smlouvy, zejména
co se týče zavedeni technických a organizačních opatřeni ve smyslu Přílohy č. 1. O zapojeni Dalšího zpracovatele
je Poskytovatel povinen informovat bez zbytečného odkladu písemně, e-mailem: tomas.zivr@zzmv.cz a sdělit jeho
identifikační údaje, a to tak, aby měl Objednatel příležitost vyslovit vůči těmto změnám odůvodněné námitky.

6. Osobní údaje Objednatele nebude Poskytovatel zpřístupňovat třetím stranám, mimo případy, kdy je to nařízeno
Objednatelem, nebo v případě, že to vyžaduje zákon.

7. Poskytovatel (servisní pracovník) je povinen postupovat v prostředí Objednatele v souladu se zákonem č.
181/2014Sb., o kybernetické bezpečnosti ve znění prováděcích předpisů, zejména ve znění vyhlášky č. 82/2018
Sb., o kybernetické bezpečnosti.

4. Záruky Poskytovatele
1. Poskytovatel je povinen přijmout vhodná technická opatření na ochranu Osobních údajů, které zpracovává, a to s

přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k rizikům pro práva a
svobody subjektu údajů.

2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že za účelem ochrany Osobních údajů Objednatele před neoprávněným nebo
nahodilým přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou, anebo
neoprávněným přenosům anebo neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužiti, uplatňuje technická a
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organizační bezpečnostní opatřeni, interní kontroly a rutiny zabezpečeni Osobních údajů, zajišt'ujíci splněni všech
povinností dle Zákona a Nařízení, zejména zajišt'uje, aby data obsažená ve zdravotnické dokumentaci byla
šifrována způsobem, který znemožní nahhžení do této zdravotnické dokumentace osobám odlišným od
Objednatele,

3. Poskytovatel se zavazuje zajistit informovanost svých zaměstnanců anebo a spo|upracujicich osob o
povinnostech vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a spo|upracujÍcÍ osoby, kteří budou přicházet do styku
s Osobními údaji poskytnutými na základě Smlouvy, stejně jako zaměstnanci Dalšího zpracovatele, kteří budou
přicházet do styku s Osobními údaji poskytnutými na základě této Smlouvy, byli smluvně vázáni povinnosti
mlčenlivosti ve smyslu Zákona a Nařízeni a poučeni o možných následcích porušení těchto povinnosti s tím, že
povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného smluvně
založeného vztahu.

5. Poskytovatel zajišt'uje bezpečné zpracováni Osobních údajů Objednatele zejména následujicimi organizačními a
technickými opatřeními Poskytovatele:
a) Aplikací Integrovaného systému řízeni politiky bezpečnosti informaci dle standardu normy ČSN ISO/IEC

27001:2006,
b) ŘÍzenÍm jednoznačně identifikovatelného a zabezpečeného přístupu uživatelů Objednatele,
C) ŘÍzenÍm jednoznačně identifikovatelného a zabezpečeného přístupu uživatelů Poskytovatele,
d) Aplikaci kryptografických opatření na ochranu Osobních údajů Objednatele, v rámci ukládáni dat Objednatele

včetně elektronické komunikace a výměny dat s datovým centrem v rámci veřejné sitě internet,
e) Aplikaci fyzicky a elektronicky zabezpečeného ukládáni a zálohováni dat Objednatele,
f) Aplikaci systému zaznamenáváni a vytvářeni záznamů událostí a změn formou logů.

5. Součinnost Poskytovatele
1. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s případnou kontrolou

prováděnou dozorovým úřadem v oblasti ochrany Osobních údajů, zejména poskytnout veškeré informace" a
vysvětlení, která budou nezbytná k doložení toho, že zpracováni Osobních údajů je v souladu s Nařízením a
Zákonem.

2. Poskytovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem
pověřeným Objednatelem, a dále je povinen poskytnout řádnou součinnost nutnou k auditům, inspekcím a jiným
kontrolám.

3. Poskytovatel je povinen být nápomocen při zajišťováni souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízeni,
zejména být nápomocen v případech porušení zabezpečení Osobních údajů k tomu, aby Objednatel mohl
vyhodnotit, zda porušeni mělo za následek riziko pro práva a svobody Klientů, případně být nápomocen k tomu,
aby Objednatel mohl řádně a včas ohlásit porušeni zabezpečeni Osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů
dle ČI. 33 odst. 3 Nařízeni) a ohlásit ho Klientovi. Při výkonu této povinnosti je Poskytovatel povinen reagovat bez
zbytečného odkladu na pokyny a požadavky Objednatele.

4. zjistI-li Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služeb jakékoliv porušeni zabezpečení Osobních údajů, včetně
jejich neoprávněného zpracováni, poškozeni, ztráty či zničeni, je povinen o této skutečnost neprodleně, nejpozději
však do 24 hodin, informovat Objednatele, přičemž uvede alespoň zjištěný způsob porušeni, kategorie Osobních
údajů, jichž se týká, vymezení subjektů, jejichž Osobních údajů se porušeni týká, popis pravděpodobných
důsledků porušení a popis opatření, která Poskytovatel přijal s cílem vyřešit dané porušeni zabezpečení Osobních
údajů, včetně případných opatření ke zmírněni možných nepříznivých dopadů, pokud k porušeni došlo na jeho
straně.

5. Poskytovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a
organizačních opatření pro splnění povinností Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv Klienta, např. v
souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost Osobních údajů aj. Pokud bude Objednatel požadovat
pomoc ve smyslu tohoto ujednání, provede Poskytovatel, pokud nebude sjednáno jinak, tyto činnosti za
přiměřenou úplatu, která bude vycházet z aktuálnIho ceníku zveřejněného na jeho internetových stránkách.

6. Doba trvání zpracování
1. Smlouva o zpracování Osobních údajů se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu poskytováni Služeb v souladu se

Smlouvou.
2. Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že bez existence platné a účinné Smlouvy a Smlouvy o zpracováni Osobních

údajů není oprávněn zpracovávat Osobní údaje zpřístupněné Objednatelem.
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7. Místo zpracováni

1. Místem zpracováni Osobních údajů je Datové centrum Objednatele.

8. Povinnost mlčenlivosti

STAPRO u

STAPRO
DIČ; ca-

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s
poskytováním plnění dle Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená ani není vázána na trvání účinků
Smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen přijmout příslušná organizační opatřeni a prokazatelně seznámit všechny své
zaměstnance anebo spolupracovníky, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, s povinnosti mlčenlivosti i
se skutečnosti, že tato povinnost mlčenlivosti není nijak časově omezená.

9. Odměna
1. Z této Smlouvy o zpracování Osobních údajů nevyplývají pro Smluvní strany žádné finanční závazky, neboť'

zpracováni Osobních údajů je vedlejším závazkem Poskytovatele ze Smlouvy a odměna je součásti Ceny podle
Smlouvy.

10.VIastnická práva k datům
1. Objednatel je po celou dobu účinků Smlouvy a Smlouvy o zpracování Osobních údajů vlastníkem dat ukládaných

do Datového centra,
Konec přílohy č. 1
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