ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM,
české Budějovice, Nemanická 7

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
dle ustanovení čl. 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne
27.4.2016 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 „obecné nařízení o ochraně
osobních údajů")

,,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1. Společnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova
478
se sídlem Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec
IČ: 60816899
na straně jedné jako správce osobních údajů (dále jen jako „správce")
a
2. Společnost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb
školám, České Budějovice, Nemanická 7
se sídlem Nemanická 436/7, České Budějovice, 370 10
IČ: 75050102, DIČ: CZ75050102
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. Pr 742.
na straně druhé jako pověřenec pro ochranu osobních údaj11 (dále jen jako „pověřenec")
tuto smlouvu č. 11251 o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů:
I.
Úvodní ustanovení
1.
Správce je školou nebo školským zařízením zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení.
Správce v rámci uvedené činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů a je ve smyslu čl. 37 odst. I
písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů.
2.
Pověřenec je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje zabývající se dalším vzděláváním
pedagogických pracovníků a technickou a organizačně metodickou pomocí školám a školským
zařízením. Pověřenec prohlašuje, že má ve smyslu čl. 37 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů odborné znalosti práva a praxi v oblasti ochrany osobních údajů a je schopen plnit úkoly
stanovené pro pověřence čl. 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
II.
Předmět a trvání smlouvy
1.
Na základě této smlouvy se pověřenec zavazuje vykonávat pro správce služby pověřence pro
ochranu osobních údajů včetně některých dalších činností souvisejících s ochranou osobních údajů
a správce se zavazuje zaplatit pověřenci smluvenou odměnu, to vše způsobem a za podmínek dále
sjednaných touto smlouvou.
2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
III.
Odměna

1.
Smluvní strany se dohodly, že pověřenci náleží za poskytování služby zvláštního pověřence
dle této smlouvy odměna ve výši 2500,- Kč bez DPH měsíčně, která je splatná na základě daňového
dokladu vystaveného pověřencem vždy nejpozději k 5. dni v měsíci následujícím po měsíci, za který
náleží pověřenci odměna.
2.
Odměnu ve sjednané výši se správce zavazuje uhradit bezhotovostně na účet č. vedený u
ČNB.

I
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VI.
Závěrečná ustanovení
1.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/67 9 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
a účinném znění.
3.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
4.

Plnění smlouvy pro rok 2018je dohodnuto oběma smluvními stranami od 1. dubna 2018.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
5.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede správce.
6.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu. Účinnosti nabývá tato
smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

.......
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pověřenec

ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM,
české Budějovice, Nemanická 7

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11251
o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Smluvní strany:
1. Společnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova
478
se sídlem Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec
IČ: 60816899
na stranějednéjako správce osobních údajů (dálejenjako „správce")
a
2. Společnost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb
školám, České Budějovice, Nemanická 7
se sídlem Nemanická 436/7, České Budějovice, 370 10
IČ: 75050102, DIČ: CZ75050102
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. Pr 742.
na straně druhéjako pověřenec pro ochranu osobních údajů (dálejenjako „pověřenec")
se dohodly na následující změně smlouvy :
1)

Článek III., odstavec 1. se mění následovně:

,,III.

Odměna
Smluvní strany se dohodly, že pověřenci za poskytování služeb zvláštního pověřence a
1.
souvisejících činností náleží dle této smlouvy odměna ve výši 1900,- Kč bez DPH měsíčně, která
je splatná na základě daňového dokladu vystaveného pověřencem vždy nejpozději k 5. dni
v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží pověřenci odměna."
2)

Článek IV., odstavec 1.2 (,,Pověřenec se dále zavazuje ... "), písmeno i. se mění následovně:
pravidelně navštěvovat správce v intervalu průměrně 2x ročně, přičemž další dvě
„1.
návštěvy si může správce bezplatně vyžádat."

3)

Uvedené změny nabývají platnosti od 01. 01. 2019.

4)
Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o regishu smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede správce.
5)
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu. Účinnosti nabývá tato
smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

Jindřichův Hradec, dne

Tábor, dne

pověřenec

